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PREJEMNIKI NAJVIŠJIH PRIZNANJ 

MESTNE OBČINE CELJE V LETU 2019

Delovni, ustvarjalni in odgovorni 

posamezniki, društva, institucije, 

podjetja … bogatijo in plemenitijo 

življenje v našem mestu.

S svojim delom in dosežki oblikujejo 

podobo današnjega Celja,

ustvarjajo priložnosti za jutri in

ime mesta ob Savinji nosijo v svet. 

 

So tisti, ki soustvarjajo zgodbo 

našega mesta.

 

Prav je,

da jih spoznamo,

nagradimo in

za vedno zapišemo v zgodovino 

knežjega mesta.
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ČASTNI MEŠČAN 
CELJA

IVAN GROBELNIK - 
IVO

Za junaška dejanja v času 
narodnoosvobodilnega boja, širjenje 
domoljubja in pravičnosti

Ivan Grobelnik – Ivo se je rodil leta 
1920. Njegova zgodba se začne v rodni 
Arji vasi z otroštvom, zaznamovanim 
z igranjem harmonike, domačo 
gostilno in brezskrbnostjo, šolanjem 
in kratkotrajnim opravljanjem poklica 

krojaškega pomočnika do vpoklica v 
kraljevo vojsko. Po okupaciji se je 
zaposlil v Gradcu, kjer je bil kasneje 
prisilno mobiliziran v nemško vojsko, 
od koder je po kratkem služenju 8. 
junija 1944 dezertiral in se že naslednje 
noči v pohorskih gozdovih pridružil 
partizanskemu gibanju, Zidanškovi 
brigadi. Tam je ostal do konca poletja, 
ko so ga z namenom menjave njegove 
dotrajane harmonike poslali v domačo 
hišo, kjer se je po spletu okoliščin 
aktiviral kot član novoustanovljenega 
odbora Osvobodilne fronte Celje - 
mesto. Decembra istega leta je s soborci 
po aretaciji dveh tovarišic, ena od teh je 
bila Grobelnikova bodoča žena Amalija 
Kolenc - Jelka, izpeljal slovito akcijo 
osvoboditve gestapovskega zapora Stari 
pisker v centru Celja.

V noči s 14. na 15. december 1944 so 
Ivo Grobelnik, Riko Presinger, Dominik 
Lebič, Jože Gaber, Jože Zelinka in 
Martin Klančišar iz zloglasnega nemškega 
zapora, celjskega Starega piskra, 
osvobodili po nemških podatkih 129, po 
nekaterih drugih pa še več zapornikov. 
Pri tem jim je pomagal paznik Ivan Grad, 
ki jim je odprl vrata. Številne med njimi 
so nameravali že naslednji dan odpeljati 
v Maribor na usmrtitev.
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Gre za junaško dejanje samo-
organiziranih osvoboditeljev, ki je, 
kljub splošnemu poznavanju dogodka 
med ljudmi, šele v zadnjih letih 
dobilo zgodovinsko ovrednotenje, 
kot si ga zasluži. Osvoboditeljem 
tega strogo zastraženega zapora in 
s tem rešiteljem mnogih življenj 
gre priznati vso čast za hrabrost in 
uspeh, ki so ga doživeli v svoji akciji.
Edini še živeči izmed aktivistov je 
Celjan Ivan Grobelnik - Ivo, 99-letni 
nosilec častnega znaka svobode, 
ki mu ga je leta 2004 podelil 
takratni predsednik države dr. Janez 
Drnovšek.

Ivan Grobelnik je svojo življenjsko 
pot opisal v knjigi spominov 
Harmonika, škarje in Stari pisker, 
ki jo je Muzej novejše zgodovine 
Celje izdal leta 2004. V njej bralca 
zgoščeno in s precejšnjo mero 
humorja popelje po svoji razgibani 
življenjski poti, v kateri posebno 
mesto pripisuje veliki meri sreče.
S pokojno ženo Amalijo sta se 
poročila leta 1946, kmalu zatem pa 
sta se jima rodila sinova Janez in 
Srečko. Ivan Grobelnik je po vojni 
nekaj časa vodil celjsko Gostinsko 
podjetje, kjer je zaradi svoje 

praktičnosti in neposrednosti prišel 
v spor z oblastmi. Posledično je 
bil ob službo, izključen iz partije 
in celo obsojen na zaporno kazen. 
Kasneje je opravljal kar nekaj služb 
v gospodarstvu. Med drugim bil nekaj 
let direktor Perutnine Ptuj, zastopnik 
tovarne Kandit iz Osijeka, zadnjih 10 
let delovne dobe, do leta 1980, pa je 
bil zaposlen v Kolinski. Po upokojitvi 
se je poklicno ponovno aktiviral in 
družinsko obrt proizvodnje usnjene 
galanterije pripeljal do v letu 1992 
ustanovljenega podjetja Gropik, 
ki deluje še danes. Skoraj dvajset 
let je v svoji krajevni skupnosti 
predsedoval Rdečemu križu in 
izpeljal dve obsežni akciji zbiranja 
sredstev za nakup medicinskih 
naprav za celjsko bolnišnico.
Danes je stanovalec doma Lipa 
v Štorah, od koder se v Celje še 
vedno pripelje z avtomobilom. 
Kljub častitljivim letom ga še vedno 
odlikuje neutruden in optimističen 
duh, poln idej in predlogov. Ohranja 
aktiven življenjski slog in bogate 
socialne stike. 

Ivan Grobelnik – Ivo je droben mož 
z značilnim klobukom, ki je zaradi 
svojega širokega nasmeha in vedrine 

dobrodošel povsod, kamor pride. 
Živel je v Kraljevini Jugoslaviji, 
Socialistični federativni republiki 
Jugoslaviji, zdaj pa uživa svobodo v 
svoji domovini Sloveniji. 
Zgodovinar dr. Tone Kregar, ki je tudi 
urednik Grobelnikove avtobiografije, 
je v eni izmed svojih kolumn zapisal: 
“Ivo po vojni ni silil v ospredje in 
ljudstva ni, zlepa ali zgrda, učil, 
kaj je prav in kaj narobe. Za svoje 
junaštvo ni bil deležen nobenih 
ugodnosti. [...] Vse, kar je v 
življenju ustvaril, in tega ni malo, 
je dosegel z lastno pridnostjo in 
iznajdljivostjo. In ob tem ostajal 
zvest vrednotam svojih mladih 
partizanskih dni – domoljubju, 
upornosti, občutku za sočloveka, 
socialno pravičnost in skupno 
dobro.”

Za junaško dejanje, ki ga je 
izvedel skupaj s tovariši in ki 
navdihuje še danes, za  negovanje 
spoštljivega spomina do 
narodnoosvobodilnega boja in boja 
proti nacifašizmu ter za širjenje 
domoljubja in pravičnosti Mestni 
svet Mestne občine Celje Ivanu 
Grobelniku - Ivu podeljuje naziv 
častni meščan Celja.
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ČASTNI MEŠČAN 
CELJA 
msgr. dr. STANISLAV 
LIPOVŠEK
Za širjenje strpnosti, 
enakopravnosti, sočutja in sožitja 
med ljudmi 

Dr. Stanislav Lipovšek se je rodil v 
Vojniku. Kot odličnjak je zaključil 
I. gimnazijo v Celju in leta 1962 
vstopil v Bogoslovno semenišče v 

Ljubljani. Po mašniškem posvečenju 
leta 1968 je s službovanjem začel v 
župniji sv. Danijela v Celju, kjer je 
kot kaplan delal štiri leta, nato pa 
ga je mariborski škof dr. Maksimilijan 
Držečnik poslal na podiplomski študij 
liturgike v Rim. Na Liturgičnem 
inštitutu sv. Anzelma je bil leta 1976 
promoviran v doktorja liturgike.
Po vrnitvi iz Rima je bil imenovan 
za župnijskega upravitelja župnije 
Device Marije v Mariboru. Leta 1978 
je postal asistent in dve leti kasneje 
višji predavatelj za liturgiko na 
mariborski enoti Teološke fakultete 
Univerze v Ljubljani, kjer je ostal do 

leta 1998. Leta 1999 je bil imenovan 
za glavnega tajnika Odbora Slovenske 
škofovske konference za pripravo 
obiska papeža Janeza Pavla II. in 
beatifikacijo škofa Antona Martina 
Slomška. Od leta 1999 je bil član 
Nadškofijske komisije za cerkveno 
umetnost in vodja Nadškofijske 
komisije za liturgijo in cerkveno 
glasbo. S prihodom v Celje je 
svoje delo nadaljeval na številnih 
področjih.
Papež Benedikt XVI. je dr. Stanislava 
Lipovška 15. marca 2010 imenoval 
za celjskega škofa. Kot drugi 
škof obnovljene škofije Celje 
je poleg vestnega, rednega in 
požrtvovalnega škofovskega dela 
deloval še mnogo širše. Pri Slovenski 
škofovski konferenci je bil zadolžen 
za Slovenski ekumenski svet in bil 
predsednik Slovenske liturgične 
komisije.

Kot celjski škof je vseskozi in 
vsestransko spremljal in podpiral 
delo humanitarnih organizacij. Ob 
vsaki priložnosti je poudarjal skrb za 
najšibkejše, opozarjal na socialne 
stiske in nepravičnost, pozival k 
solidarnosti in vedno pohvalil ter 
spodbujal tudi delo dobrodelnih 
ustanov in prostovoljcev. Ob posebej 
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perečih socialnih stiskah je vsem 
prizadetim jasno in nedvoumno 
izrazil svoje sočutje in bližino. V 
vsem času škofovskega službovanja 
v Celju ni nikoli izpustil priložnosti 
za srečanje s starejšimi in bolnimi, 
redno je obiskoval zavetišče za 
brezdomce v Celju, zadnji dve leti 
pa tudi uporabnike integracijske hiše 
Efrem v Vrbju. Menil je, da ljudje v 
stiski ne potrebujejo velikih besed, 
potrebujejo le nekoga, ki z njimi 
živi, dela in jih sprejema v ljubezni 
in resnici.
 
Ob pastoralnih obiskih po župnijah 
je obiskoval tudi gasilska društva, 
se veselil vseh njihovih uspehov in 
bil reden gost ob mnogih jubilejih 
posameznih društev. Na pobudo 
škofa Lipovška je bila leta 2011 
prvič organizirana Florjanova 
maša za gasilce celjske regije, na 
njegovo povabilo pa so se gasilci 
udeleževali tudi slovesnosti s sveto 
mašo ob dnevu državnosti ter dnevu 
samostojnosti in enotnosti. 

V času škofovanja je bil pokrovitelj 
prve slovenske založbe Celjska 
Mohorjeva družba, ki ima po 90 
letih bivanja v mestu prvikrat v svoji 
zgodovini tudi vodstvo iz Celja in 

končno tudi svoj resnični dom. 
Dr. Lipovšek je tudi velik zagovornik 
mladih in šolanja. Z navdušenjem 
in spodbudami spremlja Orglarsko 
šolo sv. Jožefa Celje. Še posebej je 
zaslužen za kar dvakratno izvedbo 
Slomškovega oratorija v Celju, 
s čimer je povezal ustvarjalce 
na glasbenem področju širšega 
območja.
Delovanje škofa Lipovška je 
zaznamovano tudi z odprtostjo 
do drugače mislečih. S svojim 
ekumenskim delom, torej 
povezovanjem različnih cerkva in 
različno verujočih, je dr. Lipovšek 
izrazito zaznamoval mesto Celje, 
ki je v času njegovega škofovanja 
postalo nekakšno središče te 
dejavnosti za Slovenijo in širši 
prostor. Po njegovi zaslugi je Celje 
lahko zgled verske strpnosti. Njegova 
prizadevanja za edinost in sožitje 
različno verujočih in mislečih niso 
le teoretična, temveč simbolizirajo 
njegovo dejansko življenje.

Kot predsednik Sveta krščanskih 
cerkva v Sloveniji je pripravljal in 
vodil srečanja različnih cerkvenih 
delegacij, ki so obiskale Slovenijo. 
Goste iz tujine je vabil na obisk 
knežjega mesta  in s tem opravljal 

veliko ambasadorsko vlogo pri 
promociji našega mesta. Njegova 
podpora je omogočila, da so 
prizadevanja Pokrajinskega muzeja 
Celje, Turističnega društva Celje in 
Mestne občine Celje obrodila sadove. 
Tako so lahko v stolnici sv. Vida 
na Hradčanih postavili spominsko 
ploščo Barbari Celjski, v katedrali na 
Vavelskem gradu pa poljski kraljici 
Ani Celjski. 
Dr. Lipovšek je vedno bil in do 
današnjih dni ostaja človek odprtega 
duha in širokih obzorij; razumevajoč, 
skromen, strpen, dobrohoten in 
dobrotljiv. Takega srečujemo Celjani 
v cerkvi, na ulicah in različnih 
prireditvah. Ljudi sprejema v njihovi 
različnosti in drugačnosti, zavedajoč 
se širine življenja in prvinskega 
bibličnega nauka.
 
Za širjenje strpnosti, 
enakopravnosti, sočutja in 
sožitja med ljudmi, prizadevanje 
za ekumenizem, spodbujanje 
karitativnega, humanitarnega, 
kulturno-izobraževalnega in 
prostovoljnega dela Mestni svet 
Mestne občine Celje podeljuje 
msgr. dr. Stanislavu Lipovšku naziv 
častni meščan Celja.
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Izidor Krivec je aktiven in družbeno 
odgovoren gospodarstvenik, kar 
dokazuje ne le z vodenjem družbe 
Celjske mesnine, ampak tudi z aktivnim 
udejstvovanjem na različnih področjih 
družbenega dogajanja. Tako je član 
Upravnega odbora Nogometnega 
kluba Celje, Rokometnega kluba Celje 
Pivovarna Laško in predsednik Ženskega 
rokometnega kluba Z’ dežele. Aktivno 

deluje tudi v vrsti gospodarskih 
združenj, in sicer kot predsednik 
Upravnega odbora Gospodarskega 
interesnega združenja mesne 
industrije Slovenije, podpredsednik 
Zbornice kmetijskih in živilskih 
podjetij, predsednik Nadzornega 
odbora Združenja Manager, 
predsednik Regionalne gospodarske 
zbornice Celje in podpredsednik 
Gospodarske zbornice Slovenije. 
Je prejemnik nagrade Gospodarske 
zbornice Slovenije za izjemne 
gospodarske in podjetniške dosežke. 

Pred dvaindvajsetimi leti je bilo 
podjetje Celjske mesnine na robu 
likvidacije. Ko ga je prevzel Izidor 
Krivec, je bila njegova prednostna 
naloga izdelke podjetja vrniti na 
slovenski trg. Pri vzpostavitvi stika 
s trgovci mu je pomagal Zdravko 
Počivalšek, bivši direktor Celjskih 
mlekarn, ki je imel že utečene 
odnose z njimi.
 
Ko so leta 2003 zaključili s takrat 
največjo investicijo v Sloveniji, 
novim obratom za proizvodnjo 

ZLATI CELJSKI 
GRB

IZIDOR KRIVEC
Za uspešno podjetniško pot in 
prispevek k razvoju celjskega 
gospodarstva
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suhomesnatih izdelkov, so s strahom 
upali, da jim bo obrat uspelo 
zapolniti. Dvom je bil odveč, saj so 
do danes objekt že trikrat dogradili. 

Krivec je od vsega začetka sledil 
viziji in cilju, da celjsko podjetje 
pripelje na prvo mesto v panogi. Pri 
zasledovanju ciljev in rasti podjetja 
sta v Celjskih mesninah na prvem 
mestu posodabljanje in tehnologija. 
Slednja pomeni večjo učinkovitost, 
manjšo porabo energije in manj 
delovne sile. V panogi je vedno 
večji problem najti prave kadre, saj 
tudi konkurenca v tujini praktično 
ne zaposluje več domačinov. 
Specializirane kadre v podjetju 
vzgajajo  sami. 

Takrat mlada ekipa se na področju 
managementa v 22 letih skoraj ni 
spremenila. Vedno so bili precej 
drzni, investirali so preko 50 
milijonov evrov, od katerih ni bila 
niti ena investicija neuspešna. 
Pred leti je podjetje kupilo kraško 
Pršutarno Lokve ter uveljavljeni 
blagovni znamki MIP in Kraljica 

mortadel Gorica. Celjske mesnine 
so tudi večinski lastnik podjetja 
Radgonske gorice. Vedno so se 
usmerjali v izdelke, ki zahtevajo 
več znanja in jih vsak pač ne more 
narediti. Izidor Krivec je podjetje 
vedno vodil strokovno in intuitivno, 
saj so se znali hitro prilagoditi 
spremembam. 
 
Danes so Celjske mesnine največji 
proizvajalec suhomesnih izdelkov v 
Sloveniji z večjo dodano vrednostjo. 
Zasluge pripisujejo ustreznemu 
ekonomskemu poslovanju in 
skromnosti. Pomembnejša od 
kratkoročnih izplačil jim je 
stabilnost podjetja. Izidor Krivec 
rad izpostavi dve pravi vrednosti 
podjetja: zaposlene in blagovno 
znamko. Iščejo blagovne znamke, 
ki se dopolnjujejo, združujejo 
prodajo, zato so na trgu tudi bolj 
uspešni in racionalni. Pri trgovcih so 
težje zamenljivi, ker ponujajo več 
uspešnih blagovnih znamk. »Dober 
glas seže v deveto vas, slab pa 
še dlje,« premišljene investicije 
zadnjih let razloži Krivec.

Celjske mesnine so vodilno podjetje 
v panogi in vsa leta, odkar jih vodi 
Izidor Krivec, beležijo pozitivno 
rast. V šali priznava, da je imel 
tudi srečo in da si je marsikakšna 
vrata odprl z golfom, vendar pa so v 
resnici ključna pravilno zastavljena 
vizija, prilagajanje spremembam, 
ki so v tej panogi lahko drastične, 
ustrezno ekonomsko poslovanje in 
kadri. Krivec dodaja, da je domači 
trg še vedno zlati trg in tega želijo 
ohranjati ter ga postopno večati. 

V privatnem življenju pa zavidljiva 
zbirka kitar dokazuje, da ostaja 
njegova velika ljubezen glasba, s 
katero se je aktivno ukvarjal in ki ga 
spremlja že vse življenje.

Za dolgoletno poslovno uspešnost 
pri vodenju družbe, prispevek k 
razvoju celjskega gospodarstva 
in aktivno vključevanje v širše 
družbeno okolje, predvsem na 
športnem področju, Mestni svet 
Mestne občine Celje Izidorju 
Krivcu podeljuje zlati celjski grb.  
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ZLATI CELJSKI GRB

GLASBENA ŠOLA 
CELJE
Za izjemen prispevek h 
glasbenemu in kulturnemu 
življenju v Celju

Glasbena šola Celje je med vodilnimi 
glasbenimi šolami v slovenskem 
prostoru. V letih 2018 in 2019 
obeležujejo kar nekaj obletnic: 15 
let Malega godalnega orkestra, 20 
let Malega pihalnega orkestra, 20 let 
Mladinskega simfoničnega orkestra in 
najpomembnejšo – 110 let javnega 
glasbenega šolstva v Celju.
   
V Glasbeni šoli Celje 90 učiteljev 
znanje prenaša na kar 850 učencev 
in dijakov. Poučujejo vse klasične 
glasbene instrumente in vse ljudske 

instrumente v okviru veljavnega 
programa. Že s petimi leti lahko 
učenci vstopajo v program 
predšolske glasbene vzgoje, 
ki jo nadaljujejo v glasbeni 
pripravnici. Izbirajo lahko med 
različnimi instrumenti in petjem, 
ob rednem pouku instrumenta pa 
obiskujejo pouk glasbene teorije 
ter komorno in orkestrsko igro. 
Na šoli imajo tudi nadstandardni 
program jazza, v katerem izvajajo 
programe  elektronskih klaviatur, 
bas kitare ter program plesne 
pripravnice, v katerem se s plesom 
spoznavajo mlade plesalke. 

Poleg matične šole se pouk izvaja 
še na dveh dislociranih enotah v 
Vojniku in v Štorah, poučujejo pa 
tudi na osnovnih šolah Lava in Frana 
Krajnca. Šola razpolaga s sodobno 
knjižnico s številnimi notnimi viri, 
zbirkami, nosilci zvoka, knjižnimi 
zbirkami in slovarji. Na šoli 
prirejajo in se udeležujejo srečanj 
strokovnih društev in tekmovanj, 
šola pa sodeluje tudi pri pripravah 
in evalvaciji učnih načrtov ter 
pripravi tekmovalnih programov. 
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Od leta 2017 na šoli potekajo tudi 
aktivnosti v okviru Erasmus+, KA1, 
wic, eTwinning.

Šola se lahko pohvali s sedmimi 
orkestri in otroškim pevskim 
zborom, številnimi komornimi 
sestavi, tolkalno skupino, komorno 
pevsko skupino in noviteto v 
slovenskem prostoru – orkestrom 
harf.  V  teh glasbenih sestavih 
muzicirajo učenci  in dijaki vseh 
starosti. Vsak mesec pokažejo 
novo pridobljena znanja in 
veselje do igranja na javnih, 
razrednih in zunajšolskih nastopih, 
vsako leto pa pripravijo tudi 
tematski večer, nastop z zgodbo, 
ki učencem in publiki glasbo 
predstavi v nekoliko drugačni luči. 
Ponašajo se s številnimi uspehi na 
regijskih, državnih in mednarodnih 
tekmovanjih.
 
Za boljšo kakovost dela na šoli 
letno poteka več mojstrskih tečajev 
in seminarjev za instrumente, ki  
so namenjeni učencem, dijakom 
in učiteljem. Posebej uspešnim 
učencem in dijakom Glasbena 

šola Celje vsako leto podeljuje 
tudi nagrade oz. namenja sredstva za 
njihov glasbeni razvoj. 

V letu 2018 je glasbena šola poleg 
110-letnice javnega glasbenega 
šolstva v Celju obeležila tudi 25. 
obletnico srednjega glasbenega 
izobraževanja, ki ga Glasbena šola 
Celje izvaja skupaj s I. gimnazijo v 
Celju. Strokovno in organizacijsko 
program iz leta v leto kakovostno 
raste, maturanti umetniške gimnazije 
pa kot solisti in člani različnih 
orkestrov, mnogi tudi že kot uspešni 
glasbeni pedagogi, predstavljajo 
nadgradnjo bogatega kulturnega 
življenja v mestu ob Savinji in 
širše. Številni so se uveljavili tudi v 
najuglednejših orkestrih po državi in 
tudi v tujini. Med nekdanjimi učenci 
je cela vrsta odličnih glasbenikov, 
učiteljev v glasbenih šolah, članov 
profesionalnih orkestrov in tudi 
uglednih univerzitetnih profesorjev.

Učenci in učitelji soustvarjajo celjsko 
kulturno dogajanje in pomembno 
prispevajo k raznolikosti kulturnih 
prireditev v mestu, saj vedno znova 

navdušujejo s profesionalno in 
kakovostno izvedbo programa.
 
Glasbena šola je tista, ki otrokom 
in mladostnikom omogoča 
umetniško ustvarjalen razvoj, 
jim privzgoji ljubezen do glasbe 
in umetnosti nasploh, spodbuja 
strpno sodelovanje in jih vzgaja 
v samozavestne, delovne in 
ustvarjalne ljudi. 

Glasbena šola Celje ohranja 
tradicijo, hkrati pa gradi sodobno 
javno ustanovo, ki spodbuja 
ideje mladih in upošteva  nova 
pedagoška spoznanja. Je šola, ki 
je izobrazila številne generacije 
odličnih glasbenikov in predstavlja 
nepogrešljivi del kulturnega in 
glasbenega življenja v Celju. 

Za 110 let uspešnega javnega 
glasbenega šolstva v Celju, 
izjemen prispevek h glasbenemu 
in kulturnemu življenju v Celju ter 
vzgojo številnih generacij celjskih 
glasbenikov Mestni svet Mestne 
občine Celje Glasbeni šoli Celje 
podeljuje zlati celjski grb. 
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Edvard Kužner je  po končani 
Gostinski šoli in nekajletnih 
delovnih izkušnjah nadaljeval 
šolanje na Hotelski šoli v Opatiji, po 
uspešnem zaključku pa je sprejel 
delovno mesto učitelja strežbe 
na Srednji šoli za gostinstvo in 
turizem v Celju. Njegov pouk je bil 
inovativen in mnogo njegovih bivših 
dijakov je danes uspešnih kuharjev, 
natakarjev in drugih  zaposlenih v 
gostinstvu. 

Spremembe v načinu življenja, 
novi odnosi v družbi ter nova 
pravila in zakoni na področju stroke 
so narekovali potrebo po novih 
storitvah in s tem tudi po novih 
znanjih, zato je leta 1994 študij 
nadaljeval in pridobil naziv inženir 
hotelirstva.

Ves čas je skrbno spremljal novosti, 
trende in dogodke na področju 
stroke, poleg tega pa se je tako 
profesionalno kot tudi ljubiteljsko 
še posebej rad posvečal vinu in 
kulturi pitja. Bil je v prvi generaciji 
(1992), ki je opravila izobraževanje 
in izpit za sommelierja I. stopnje 
v Sloveniji. Znanje je kasneje 
nadgradil in uspešno zaključil 
tudi III. stopnjo izobraževanja za 
sommelierje. Pridobil je certifikat 
za NPK – nacionalno poklicno 
kvalifikacijo sommelier – vinski 
svetovalec. V letu 2006 je bil 
povabljen v Združenje Slovenskega 
reda vitezov vina in od takrat do 
danes napredoval v viteza vina I. 
reda. V viteškem redu opravlja 
funkcijo redovnega gastronoma. 

SREBRNI CELJSKI 
GRB

EDVARD KUŽNER 
Za ustvarjalni prispevek 
k uveljavljanju slovenske 
kulinarike v turistični ponudbi 
in razvoj gostinstva v Celju
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Kmalu po upokojitvi je skupaj s 
stanovskima kolegoma soustanovil 
prvo zasebno šolo za izobraževanje 
vinskih svetovalcev s sedežem v 
Ljubljani. Šola »Sommelier master«  
uspešno deluje že tretje leto.

Njegove dejavnosti v stroki so 
kmalu presegle okvire poučevanja 
v šoli, zato že vrsto let predava 
na seminarjih za gostince po 
vsej Sloveniji. Osem let je bil 
predsednik Društva gostinskih 
delavcev Slovenije, ki je delovalo 
pod okriljem Združenja za turizem 
in gostinstvo pri GZS. Je član 
republiškega branžnega izpitnega 
odbora pri GZS in ima licenco 
Državnega izpitnega centra 
za preverjanje in ocenjevanje 
nacionalnih poklicnih kvalifikacij 
dietni kuhar in vodja cateringa. 

Sodeloval je v mednarodnem 
projektu izmenjave Leonardo 
da Vinci v Španiji, aktivno pa je 
sodeloval tudi v projektu Phare 
kot avtor in predavatelj modula 

catering. Leta 2001 je prejel visoko 
priznanje Turistične zveze Slovenije 
za prispevek k uveljavljanju 
slovenske kulinarike v turistični 
ponudbi, prav tako mu je istega 
leta Gospodarska zbornica Slovenije 
podelila priznanje in zlato plaketo 
za uspešno pedagoško delo na 
področju gostinstva. Edvard Kužner 
je tudi prejemnik Častne diplome 
sekcije sommelierjev, podeljene 
s strani sekcije za gostinstvo in 
turizem pri Gospodarski zbornici 
Slovenije.

Svoje življenje je posvetil gostinstvu 
in vsem dejavnostim, povezanim z 
njim. Začel je s poučevanjem, pri 
tem pa ves čas strokovno sodeloval 
z mnogimi celjskimi gostinci, jim 
pomagal pri razvoju, oblikovanju 
ponudbe, iskanju kadra, zagonu 
novo odprtih gostinskih lokalov. 
Sooblikoval je mnoge inovacije. 
S svojimi dijaki in bodočimi 
gostinskimi delavci je pripravljal 
vrhunske cateringe in poskrbel tudi 
za odlično postrežbo na mnogih 
prireditvah.

Edvard Kužner je pri svojem delu 
z mladimi za boljše razumevanje 
in dojemanje zahtevnih strokovnih 
znanj vsa leta skrbel za dodatna 
učna gradiva. Napisal je številne 
strokovne priročnike za različne 
vsebine s področja strežbe, 
enogastronomije in komunikacije. 
Del svojih strokovnih znanj še 
vedno deli s študenti na Višji šoli za 
gostinstvo in turizem v Mariboru, 
kjer predava dva modula. Še vedno 
ga povabijo v različne gostinske 
kolektive, kjer želijo znanja osvežiti 
ali nadgraditi. 

Za izjemen prispevek k razvoju 
gostinstva v Celju in uveljavljanju 
slovenske kulinarike v turistični 
ponudbi v več kot 40-ih delovnih 
letih ter za širjenje in prenašanje 
vrhunskega znanja na različnih 
nivojih izobraževanja Mestni 
svet Mestne občine Celje Edvardu 
Kužnerju podeljuje srebrni celjski 
grb.
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Dr. Zoran Pevec je v Mariboru 
končal študij ekonomije, kasneje je 
na Pedagoški fakulteti v Mariboru 
diplomiral še iz slovenistike, na 
Filozofski fakulteti v Mariboru leta 
2008 končal podiplomski znanstveni 
magistrski študij književnosti in 
leta 2016 na Filozofski fakulteti v 
Ljubljani doktoriral na temo Urbana 
poezija po Pesniškem almanahu 
mladih 1982. Zaposlen je v Cinkarni 
Celje kot vodja Strokovne knjižnice.

Do sedaj je izdal osem pesniških 
zbirk, priročnik za pisanje poezije 
Kako napisati pesem ter v letu 2018 
monografijo o urbani poeziji pri 
nas z naslovom »Slovenska urbana 
poezija po Pesniškem almanahu 
mladih«, ki je njegov prirejeni 
doktorat. Njegov knjižni izbor v 
angleščini je izšel leta 2010, v 
hrvaščini pa leta 2015. Je tudi avtor 
številnih strokovnih člankov, esejev 
in literarnih kritik, ki jih objavlja 
v različnih književnih revijah in v 
časniku Večer. Pogosto sodeluje 
pri pripravi književnih zbornikov v 
zgornjesavinjski regiji ter v Velenju. 

Dr. Zoran Pevec je član Društva 
slovenskih pisateljev, kjer je že 
vrsto let predsednik Komisije za 
prireditve. Od ustanovitve Celjskega 
literarnega društva leta 2001 je bil 
8 let predsednik društva. Uvedel 
je kreativno šolo pisanja, iz katere 
so izšli številni avtorji in avtorice, 
ki so prejeli pomembne književne 
nagrade. Je odgovorni urednik 
revije za književnost in kulturo 
Vpogled, odgovorni urednik celjske 

SREBRNI CELJSKI 
GRB

dr. ZORAN PEVEC
Za izjemno ustvarjalno pot v 
literaturi
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revije za literaturo in kulturo 
Vsesledje in član uredniškega sveta 
revije za poezijo Poetikon. Bil je 
tudi ustanovni član uredništva 
revije za književnost Lirikon. Piše 
tudi spremne besede za različne 
pesniške zbirke, v Cobissu pa je 
navedenih več kot 350 njegovih 
strokovnih ali znanstvenih zapisov. 

V Celju že več let deluje kot 
kulturni promotor in že šestnajst 
let mesečno organizira  književne 
pogovore v knjigarni Antika, občasno 
tudi v Muzeju novejše zgodovine, na 
odru Društva slovenskih pisateljev 
na knjižnem sejmu v Cankarjevem 
domu, v Kvartirni hiši, v Celjski 
kulturnici in drugje. Njegovi gostje 
so bili številni uveljavljeni slovenski 
kulturniki. 

Bil je član žirij za Veronikino 
nagrado ter za Malo Veroniko, za 
mlado literaturo Urška za najboljši 
književni prvenec leta, za Viteza 
poezije v Mariboru. Bil je tudi 
organizator revije Mentor,  kot kritik 
pa je sodeloval na festivalu Pranger. 

Večkrat je bil tudi gost na literarnih 
festivalih na Češkem, Poljskem, v 
Franciji, Srbiji in na Hrvaškem. O 
urbani poeziji na Slovenskem je 
predaval na univerzah v Bratislavi 
in v Brnu. Pesmi objavlja v vseh 
pomembnejših literarnih revijah v 
Sloveniji. Prejel je tretjo nagrado 
na natečaju za Evropski mesec 
kulture v Ljubljani za pesem 
»Mesto« in prvo nagrado žirije 
na pesniškem viteškem turnirju v 
Mariboru za pesem »V neki točki«. 
Leta 2013 je na mednarodnem 
Lirikonfestu v Velenju prejel 
nagrado »čaša nesmrtnosti« za 
vrhunski 10-letni pesniški opus 
v Sloveniji v XXI. stoletju, leta 
2018 pa je bil s pesniško zbirko 
»Kako postati nihče« nominiran za 
Veronikino nagrado za najboljšo 
pesniško zbirko zadnjega leta v 
Sloveniji.

Odlikuje ga izredna skromnost, 
zaradi katere se nerad izpostavlja, 
ob tem pa ostaja zvest Celju 
in njegovim ljudem, ki jim je 
posvetil vso svojo ustvarjalno 

moč in najbolj kreativna leta 
življenja. Nezgrešljiva je njegova 
tridesetletna prisotnost v celjskem 
kulturnem prostoru in oranje 
ledine pri vzpostavljanju celjske 
literarne scene ter vzgoji generacij 
mladih literarnih ustvarjalcev. Brez 
njegovega dela ne bi premogli 
niti baze, na kateri je zrasel 
mednarodni pesniški festival 
Izrekanja. Prav dr. Pevec je bil 
tisti, ki je (so)organiziral enega 
prvih slam večerov na slovenskih 
tleh.

Za izjemno umetniško 
ustvarjalno delo na področju 
literature, vsestransko kulturno- 
umetniško udejstvovanje, 
spodbujanje in prenašanje 
znanja na mlade ustvarjalce 
Mestni svet Mestne občine Celje 
dr. Zoranu Pevcu podeljuje 
srebrni celjski grb.
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Gimnazija Celje – Center se 
ponaša z bogato tradicijo, 
saj je v svoji več kot stoletni 
zgodovini pod svojo streho 
gostila mnoge izobraževalne 
programe ter se v času po 2. 
svetovni vojni proslavila kot eno 
najbolj prepoznavnih učiteljišč 
v našem prostoru. Neposredna 
vez s preteklostjo je njihov 

program predšolska vzgoja, ki sta 
ga v samostojni Sloveniji dopolnili 
še splošna in umetniška gimnazija 
likovne smeri.

Sodobno opremljeni šoli prav 
poseben utrip dajejo izjemni 
dijaki iz širše regije in tujine, 
ki z uspehi na tekmovanjih, 
učnimi rezultati ter aktivno 
udeležbo pri oblikovanju več kot 
sedemdesetih interesnih dejavnosti, 
šolskih, lokalnih, nacionalnih 
in mednarodnih projektov, v 
sodelovanju z učitelji, starši in 
veliko socialno mrežo skrbijo za 
to, da šola predstavlja odprto in 
ustvarjalno učno okolje ter sledi 
smernicam vzgoje in izobraževanja 
za trajnostni razvoj. Pomembna 
jim je tudi skrb za sočloveka, pa 
solidarnost, medkulturni dialog, 
dobri medosebni odnosi in aktivno 
državljanstvo. 

Šola mora biti nepogrešljivi 
del lokalnega in širšega okolja. 
Gimnazija Celje - Center je zgleden 
primer tovrstne prakse. Poseben 

SREBRNI CELJSKI 
GRB

GIMNAZIJA CELJE – 
CENTER
Za dolgoletno uspešno delo v vzgoji 
in izobraževanju
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poudarek si zaslužijo skupni 
projekti šole z zavodi, podjetji in 
ustanovami ter članstvo v številnih 
domačih in mednarodnih povezavah. 
Posebej ponosni so na to, da jim je 
Evropska komisija podelila status 
Evropske točke za nadarjene in da 
so edina srednja šola v naši državi z 
nazivom Kulturna šola 2015–2020.
 
Pregledna letna razstava likovnih 
del dijakov umetniške smeri, 
»Poezija iz samovarja« in drugi 
literarni dogodki, predstave za 
otroke, občasna sodelovanja ob 
odprtjih razstav ali na dogodkih, 
literarne delavnice in festival 
Izrekanja predstavljajo le del 
sodelovanja z Osrednjo knjižnico 
Celje. Intenzivno sodelujejo tudi 
z Muzejem novejše zgodovine 
Celje, z Zgodovinskim arhivom 
in Pokrajinskim muzejem Celje, 
z Zavodom Celeia pri kulturnih 
prireditvah, s Centrom sodobnih 
umetnosti pa pri projektih likovne 
gimnazije in ustvarjanju inovativnih 
učnih okolij s kustosi in gostujočimi 
umetniki. Celjski mladinski center 

je podpornik projektov šole,  
ki so povezani z neformalnim 
izobraževanjem in evropskimi 
vsebinami, ter točka oddiha in 
druženja.
 
Vrtci v regiji ostajajo nepogrešljivi 
partner programa predšolska vzgoja.  
Ponosni so tudi na sodelovanje z 
osnovnimi in srednjimi šolami v 
Celju in Sloveniji, Glasbeno šolo 
Celje, Ljudsko univerzo Celje, 
Regijskim študijskim središčem, 
resornim in zunanjim ministrstvom, 
Zavodom RS za šolstvo, Centrom 
za poklicno izobraževanje 
RS, Pedagoškim inštitutom in 
univerzami.
 
Sodelujejo tudi z drugimi partnerji 
iz vladnega in nevladnega sektorja v 
regiji in državi, zlasti na kulturnem 
in raziskovalnem področju, v 
zadnjih letih pa intenzivno tudi 
z deležniki iz gospodarstva, ki 
se vključujejo v projekt PODVIG 
(podjetnost v gimnazijah), ki 
je eden izmed petih razvojnih 
projektov Evropskega socialnega 

sklada na šoli. Zelo dobro 
sodelujejo tudi z Mestno občino 
Celje in negujejo vezi z mestnimi 
četrtmi. 

Na GCC pouk, standarde znanja, 
projekte in šolsko življenje 
dopolnjujejo z veščinami in 
življenjskimi znanji. K temu 
jih zavezujeta tudi jasna vizija 
in podoba, ki si ju je šola v 
preteklosti ustvarila v javnosti, 
ter priznanja, ki potrjujejo, da 
so na pravi poti. Zelo ponosni so 
tudi na sodelovanje z nekdanjimi 
dijaki in njihovim Društvom 
GCC, ki s svojimi povezovalnimi 
aktivnostmi bogatijo utrip na šoli 
in soustvarjajo njeno podobo.

Za predanost vzgoji in 
izobraževanju številnih 
generacij in vključenost v širše 
družbeno okolje Mestni svet 
Mestne občine Celje Gimnaziji 
Celje - Center podeljuje srebrni 
celjski grb. 
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BRONASTI CELJSKI 
GRB

MILAN ALAŠEVIĆ 
Za umetniško ustvarjalno delo na 
področju karikature 

Milan Alašević živi in dela v Sloveniji 
od leta 1971. Že več desetletij 
aktivno sodeluje v posebni zvrsti 
likovne dejavnosti, in sicer v 
karikaturi. Izraža se v umetniškem 
žanru, ki je marsikdaj neupravičeno 
prezrt, razmeroma redek, pa zato 
tem bolj dragocen. 

Izvrstni dosežki Milana Alaševića 
v karikaturi, ilustraciji in sliki 
temeljijo na njegovem kritičnem 
spremljanju družbenega življenja, ki 
ga opazuje in vrednoti z angažirano 
in satirično refleksijo. Od prvih objav 
do danes Milan Alašević prispeva 
v prostor razvoja karikature svoje 
izvirne ideje, ki jih tudi v likovnem 
smislu dosledno realizira. 
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Razvil je svojstven slog, ki so ga 
opazili tudi mediji in organizatorji 
razstav in festivalov karikatur. 
Nedvomno izstopa s prepoznavnim 
avtorskim zapisom z bogato 
sporočilno vrednostjo, kar mu je 
odprlo vrata v številne domače in 
tuje revije, publikacije in razstave 
v različnih mednarodnih okoljih. 
Svojo ustvarjalnost in iskrive likovne 
rešitve je preverjal s sodelovanjem 
na mednarodnih razstavah karikatur, 
plakatov, stripov in drugih vrst 
oblikovanja. Kot izbrani povabljenec 
je sodeloval na jubilejnem 30. 
Mednarodnem festivalu karikature 
Nesreddin Hoca v Istanbulu.

Veliko njegovih del je bilo sprejetih 
v ožje izbore in so bila tudi 
razstavljena v močni mednarodni 
konkurenci. Preboj na mednarodno 
polje angažirane karikature mu je 
prinesel vrsto nagrad in prestižnih 
priznanj. Gre za umetniški, 
kreativni žanr, v katerem le redki 
ustvarjalci uspejo doseči tudi 
mednarodna priznanja, zato so 
tovrstni uspehi še pomembnejši. Z 

mednarodnim udejstvovanjem je 
tako izjemno prispeval tudi k ugledu 
mesta Celja in promociji njegove 
kulturne podobe v svetu. 

Milan Alašević  se vsa leta tvorno 
vključuje v kulturno življenje Celja, 
sodeluje s številnimi organizacijami 
in ustvarjalci. Od leta 1976 do 
leta 1994 je bil član Društva 
likovnih amaterjev Celje, od leta 
1981 je član Hrvatskog društva 
karikaturista. Sodeluje s skoraj 
vsemi časopisi in revijami, kjer 
občasno objavlja svoje karikature 
(Večer – Toti list, celjski Pipec, 
Dolenjski list Novo Mesto, Panorama 
Slovenska Bistrica, Salamonove 
izdaje …). Izdelal je tudi kar nekaj 
logotipov in scenografijo za drugi 
Koncert dobrote Karitasa v Celju. 
Leta 2002 je bil njegov logotip 
izbran za akcijo Naj mesto cveti 
v tekmovanju za najbolj urejene 
objekte v Mestni občini Celje.

V zadnjih letih minulega stoletja pa 
je ob pomoči Javnega sklada RS za 
kulturne dejavnosti  Celje navezali 

stik z mednarodnim salonom 
karikatur Čvorak v Bjelovarju in v 
Celje pripeljal mednarodni salon 
karikatur, ki so se ga udeležili 
številni avtorji z vseh kontinentov. 

Od leta 1994 ima kot slikar 
karikaturist status samostojnega 
ustvarjalca na področju kulture. 

Za nadpovprečne rezultate in 
uspešno kulturno umetniško 
ustvarjalno delo na področju 
karikature doma in v tujini Mestni 
svet Mestne občine Celje Milanu 
Alaševiću podeljuje bronasti 
celjski grb.
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BRONASTI CELJSKI 
GRB

IGNAC TROBIŠ
Za uspešno podjetniško pot

Trobiš je vajeniško dobo preživel 
v podjetju IFA v Celju, kjer je 
izkoristil  široko znanje svojih 
mentorjev ter se izučil za 
rezkalca. Po zaključku vojaškega 
roka se je zaposlil v Železarni 
Štore ter istočasno nadaljeval 
s šolanjem in izobraževalno 
pot zaključil kot univerzitetni 
diplomirani ekonomist. 

Bil je organiziran in delaven, zato 
je v Železarni Štore napredoval 
na delovno mesto tehnologa, 
nato v vodjo oddelka priprave 
orodja, vodjo oddelka študija 
dela in časa ter vodjo projekta 
robotizacije. Po odhodu iz 
železarne je leta 1991 postal 
direktor Obrtne zadruge Celje, ki 
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jo je vodil do leta 1995. V vmesnem 
času je njegova žena ostala brez 
službe in začela s samostojno 
podjetniško dejavnostjo, z 
vodenjem računovodstva, ki pa 
ga je opustila, ko se je leta 1993 
pokazala priložnost za posel v 
grafični dejavnosti. Takrat so kupili 
prvi stroj za toplotni tisk Baier in 
z njim začeli tiskati vroči tisk na 
voščilnice, in to kar v improvizirani 
delavnici v domači garaži. V 
naslednjih dveh letih so dokupili 
še več strojev ter svojo dejavnost 
razširili z več različnimi storitvami 
na področju tiska, obenem pa 
začeli z iskanjem nove lokacije za 
podjetje.
  
V letu 1995 se je obseg poslovanja 
močno povečal, zato sta se s posli 
začela ukvarjati oba zakonska  
partnerja in družinsko podjetje 
prestrukturirala v podjetje 
Grafotehna – TT, d.o.o. Zaradi vse 
večje prostorske stiske so najeli 
poslovno-proizvodne prostore v 
Trnovljah, jih temeljito preuredili, 

preselili celotno proizvodnjo in 
še isto leto najete prostore tudi 
odkupili.

Povpraševanje je konstantno 
naraščalo, kar je podjetje 
spodbudilo v še večje investicije 
in posodabljanje proizvodnje ter 
v izgradnjo prizidka. Sčasoma so 
začeli pokrivati vedno več faz v 
proizvodnji embalaže, v letu 2004 
pa so odkupili sosednjo delavnico 
ter vzpostavili elektronsko 
poslovanje. V letih 2005 in 2006 
so dokončno uredili poslovno–
proizvodne prostore ter vzpostavili 
prijazno delovno okolje za vse 
zaposlene. Dejavnost podjetja, ki 
je pretežno usmerjeno na slovenski 
trg, zajema zlatotisk, toplotni tisk, 
slepi tisk in izsekovanje.

Ignac Trobiš je temelje podjetja 
zgradil na strokovnem znanju in 
rednem izpopolnjevanju zaposlenih 
ter tehnološkem posodabljanju, 
kar je botrovalo nenehni rasti in 
razvoju ter konkurenčnosti podjetja 
na trgu. Podjetje danes deluje na 

več kot 1000 m² poslovnih prostorov 
in zaposluje devet delavcev, med 
katerimi sta tudi oba sinova. V 
lanskem letu so se dodatno opremili 
s strojem za lepljenje večjih 
dimenzij in lepljenje okenc na 
embalažo.
 
Ignac Trobiš aktivno sodeluje 
v organih Območne obrtno-
podjetniške zbornice Celje, in sicer 
kot predsednik sekcije grafičarjev 
in poslanec v skupščini. Vpet je tudi 
v lokalno okolje in podpira razna 
društva v okviru krajevne skupnosti.
 
Za poslovno uspešnost pri 
vodenju družbe in aktivno 
delovanje v različnih obrtniških 
in podjetniških skupinah Mestni 
svet Mestne občine Celje Ignacu 
Trobišu podeljuje bronasti celjski 
grb. 



Drsalni klub Celje je del športne 
identitete Celja že sedem 
desetletij. Zgodovina drsanja 
v Celju sega že v obdobje pred 
I. svetovno vojno. Rekreativni 
drsalci in tekmovalci so se najprej 
preizkusili na naravnih ledenih 
ploskvah, po II. svetovni vojni, 
ko je drsališče v mestnem parku 
na ledeno ploskev privabilo 
nekdanje in tudi številne nove 

umetnostne drsalce, pa so se 
ti v sezoni 1947/48 združili 
v Zimsko športnem društvu 
Kladivar in začeli s sistematičnim 
delom. Organizirali so drsalne 
tečaje, povečali in uredili so 
drsališča, lotili so se treningov 
v hitrostnem drsanju in gostili 
celo prvenstvo Jugoslavije v 
umetnostnem drsanju. Tudi 
po preimenovanju v Hokejsko 
drsalni klub Celje so umetnostni 
drsalci bili uspešni tako na 
republiški kot na državni ravni. 
O priljubljenosti drsalnega 
športa, ki je Celjanke in Celjane 
združeval ter širil njihova 
obzorja, pričajo številne 
fotografije Josipa Pelikana.

Drsališče v Mestnem parku je 
veljalo za središče umetnostnega 
drsanja, hkrati pa je bilo vedno 
tudi pomembno športno in 
družabno zbirališče Celjank in 
Celjanov. Kadar so umetnostni 
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Za promocijo tekmovalnega 
umetnostnega in rekreativnega 
drsanja v Mestni občini Celje
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drsalci pripravljali predstave na 
ledu, prihod dedka Mraza, gostili 
ekshibicijske nastope najboljših 
evropskih drsalcev, si je te 
dogodke naenkrat ogledalo tudi 
po 5000 gledalcev.

Drsalni klub Celje je danes 
najuspešnejši slovenski 
drsalni klub. Cenjen je tudi 
kot organizator mednarodni 
kampov tako v umetnostnem 
drsanju kot v short tracku 
ter kot gostitelj domačih in 
mednarodnih tekmovanj v teh 
športnih disciplinah. Mednarodno 
tekmovanje Skate Celje je v 
mestu ob Savinji potekalo že 25-
krat, vsako leto pa se ga udeleži 
preko 300 mladih iz več kot 20 
držav, ki vtise o gostoljubju, 
kulturno in naravno bogatem 
okolju ter organizaciji na visoki 
ravni ponesejo po celem svetu. 
V Drsalnem klubu Celje se lahko 
pohvalijo tudi s strokovnim 

kadrom, s trenerji, pa tudi s 
sodniki z mednarodno licenco, 
ki redno sodijo na domačih in 
mednarodnih tekmah.

Že od samega začetka poslanstvo 
kluba ostaja enako: promocija 
zdravega športnega življenja in 
pomena gibanja v vsakdanjem 
življenju, popularizacija 
tekmovalnega in rekreativnega 
drsanja, učenje drsanja otrok, 
organiziranje mednarodnih 
tekmovanj in kampov, ob tem in  
s tem pa tudi promocija mesta 
Celja. Generacije umetnostnih 
drsalcev in  tekmovalcev v short 
tracku se lahko pohvalijo z 
državnimi in pokalnimi naslovi. 
Prav iz celjskih vrst prihaja tudi 
v zadnjih letih edina slovenska 
drsalka, ki tekmuje na evropskih 
in svetovnih prvenstvih, Daša 
Grm.

Ob 70. obletnici Drsalnega 
kluba Celje so z željo po 
celovitem vpogledu v preteklost 
celjskega drsanja izdali 
posebno publikacijo, v kateri 
so skozi zgodbe posameznikov 
povedali, kako se je pisal ta del 
celjske športne in tudi mestne 
zgodovine. 

Za promocijo tekmovalnega in 
rekreativnega umetnostnega 
drsanja, športnega načina 
življenja in učenje drsanja 
otrok v Mestni občini Celje 
Mestni svet Mestne občine 
Celje Drsalnemu klubu Celje 
podeljuje bronasti celjski grb.
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Za 50-letno uspešno delovanje 
in skrb za aktivno preživljanje 
prostega časa mladih 

Društvo tabornikov Rod II. grupe 
odredov je začelo z delovanjem 
v 60. letih prejšnjega stoletja 
in še danes deluje izključno na 
nepridobitni in prostovoljni osnovi. 
Število članov iz leta v leto raste. 

Trenutno združuje približno 130 
članov in spada med najštevilčnejša  
slovenska taborniška društva.
 
Mladi, vključeni med tabornike, 
pridobivajo neprecenljivo znanje 
o ohranjanju narave, preživetju v 
njej, solidarnosti, prijateljstvu in 
sožitju dela v skupinah, kar vpliva 
na zdrav razvoj mladih. Taborništvo 
ni le spanje v šotoru, kurjenje 
tabornega ognja, izdelovanje 
vozlov, branje zemljevidov, pohodi 
v neznano, ampak je veliko več. 
Je šola za življenje, ki vzgaja 
samostojne, zanesljive, odgovorne, 
angažirane, iznajdljive in sočutne 
posameznike, ki razvijajo vrednote 
in pridobivajo neprecenljive 
kompetence za delo in življenje.  

Društvo tabornikov Rod II. grupe 
odredov je v letu 2018 praznovalo 
50. obletnico obstoja in ob tej 
priložnosti v Celju organiziralo 
tudi teden taborništva z bogato 
in pestro obarvanim programom. 
Že sedem let zapored celjski 
taborniki pripravljajo orientacijsko 
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tekmovanje Grof, ki privabi 
tabornike iz celotne Slovenije in 
tujine. Organizirali so pohod na 
Celjsko kočo z Radiem Fantasy, 
se predstavili v celjskem City 
Centru, odprli 14-dnevno razstavo 
v Muzeju novejše zgodovine 
Celje, izdali knjigo, ki celostno 
predstavlja delovanje društva, 
organizirali humanitarno akcijo za 
otroke na pediatričnem oddelku 
Splošne bolnišnice Celje, izvedli 
mini koncert v celjskem domu 
upokojencev, teden taborništva pa 
zaključili z dobrodelnim koncertom 
priznane slovenske skupine. 

Taborniki na celjskem območju 
opravijo letno več kot 50.000 ur 
prostovoljnega dela,  v društvu 
pa izvajajo številne aktivnosti za 
otroke in mladino. Med njimi so 
vsakomesečne skupne akcije ali 
akcije, ločene po družinah: Murni 
in Medvedki in čebelice – akcije za 
otroke do 11. leta, Gozdovniki in 
gozdovnice – akcije za otroke od 11. 
do 15. leta, Popotniki in popotnice 
– akcije za mlade od 16. do 21. 

leta in Raziskovalci in raziskovalke 
ter Grče – akcije za starejše člane. 
Med zimskimi počitnicami izvajajo 
rodovo zimovanje, ki združuje več 
taborniških aktivnosti. Maja izvajajo 
dve ločeni družinski pomladovanji, 
in sicer eno za otroke do 11. leta 
in drugo za starejše člane. Med 
poletnimi počitnicami pa je čas za 
največji taborniški dogodek v letu 
– rodovo taborjenje, ki predstavlja 
vrhunec vseh njihovih aktivnosti 
ter je namenjeno vsem starostnim 
skupinam članov. Prav tako pa v 
društvu vrsto let organizirajo tudi 
enodnevne in večdnevne odprave za 
otroke in mladostnike po Sloveniji in 
v tujini.

Prizadevajo si tudi za ustanovitev 
sodobnega rekreacijsko-
izobraževalnega centra »Kokarska 
jasa za otroke in mladino«, ki bo 
zagotavljal možnosti aktivnega 
preživljanja prostega časa v naravi 
in ponujal pestro izobraževalno in 
rekreacijsko udejstvovanje. 

Za 50-letno uspešno delovanje, 
ustvarjanje pozitivnega okolja za 
razvoj, vzgojo, izobraževanje in 
preživljanje aktivnega prostega 
časa mladih ter spodbujanje  
varovanja narave Mestni svet 
Mestne občine Celje Društvu 
tabornikov rod II. grupe odredov 
Celje podeljuje bronasti celjski 
grb. 



KRISTALNI GRB
BERNIE BEZENŠEK
Za odličnost v celotnem 
študijskem obdobju na Fakulteti 
za elektrotehniko, računalništvo in 
informatiko Univerze v Mariboru

Bernie Bezenšek, rojen v Celju, je 
po končani osnovni šoli Frana Roša 
Celje šolanje nadaljeval na Srednji 
šoli za strojništvo, mehatroniko in 
medije in šolanje zaključil kot zlati 
maturant. 
 

Da mu je matematika v veselje, se 
je pokazalo že v osnovni šoli, kjer je 
prejel prva zlata priznanja. V času 
srednješolskega izobraževanja pa 
se je redno udeleževal tekmovanj 
iz matematike in  osvojil kar nekaj 
državnih zlatih priznanj.

Študiral je na Fakulteti za 
elektrotehniko, računalništvo 
in informatiko in v rednem roku 
diplomiral z diplomskim delom 
»Pakiranje baterij na tekočem traku 
z robotom Fanuc M-1iA«.  Študij 
je nadaljeval na isti fakulteti in ga 
zaključil v letu 2018 z magistrskim 
delom »Izboljšanje procesa 
robljenja kap visokonapetostnih 
varovalk«. Magistrska naloga 
združuje vsa v času študija 
pridobljena znanja na področju 
robotizacije in avtomatizacije 
proizvodnih procesov in je bila 
ob pomoči mentorjev aplicirana v 
proces proizvodnje.
 
V času študija je bila njegova 
raziskovalna naloga z naslovom 
»Robotsko varjenje«  predstavljena 
na 5. Forumu mehatronike v Kranju.

V prostem času rad kolesari in 
drsa, še vedno pa se rad spopade 
tudi v kakšni računalniški igrici. 
Ostali njegovi hobiji so povezani 
predvsem s stroko, modelarstvom, 
elektroniko, računalništvom in 
avtomobili. Vedno mu velik izziv 
predstavljajo okvare avtomobilske 
elektronike. Ko drugi obupajo, 
on vztraja, dokler težava ni 
odpravljena. Njegov najljubši 
instrument je multimeter.

Za odličnost v celotnem 
študijskem obdobju na Fakulteti 
za elektrotehniko, računalništvo 
in informatiko v Mariboru, za 
uspehe na različnih področjih in 
kot spodbudo za nadaljnje delo 
Mestni svet Mestne občine Celje 
Bernieju Bezenšku podeljuje 
kristalni celjski grb. 
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KRISTALNI GRB
IZA PAVLINA
Za odličnost v celotnem študijskem 
obdobju na  Akademiji za likovno 
umetnost in oblikovanje Univerze v 
Ljubljani

Iza Pavlina se je rodila v Celju in 
po končani III. osnovni šoli v Celju 
šolanje nadaljevala na I. gimnaziji 
v Celju, nato pa se je izobraževala 
na Akademiji za likovno umetnost 
in oblikovanje v Ljubljani, ki ga je 
uspešno zaključila z diplomskim 
delom »Skrivnostno - profano: 
ločnice med eksplicitno umetnostjo 
in pornografijo«. Tako si je  

pridobila naziv diplomirana slikarka. 
Akademija za likovno umetnost in 
oblikovanje v Ljubljani ji je leta 
2015 podelila nagrado ALUO za 
posebne umetniške dosežke. 
Drugostopenjski študij je 
zaključila z magistrsko nalogo 
»Pornografska umetnost«. V 
središče  raziskovanja je postavila 
odkrivanje ločnic in povezav med 
pornografijo in umetnostjo, ki 
so jih začrtali različni filozofi, 
umetnostni zgodovinarji, umetniki, 
zakonodajalci in sodniki. Ob 
analiziranju njihovih argumentov jo 
je zanimalo, ali je ideja o strogem 
ločevanju pornografije in umetnosti 
dovolj utemeljena, oziroma ali bi 
lahko med domnevno nezdružljivima 
pojmoma obstajal nekakšen hibrid v 
obliki tako imenovane pornografske 
umetnosti. Tezo o realnem obstoju 
pornografske umetnosti je poskusila 
potrditi s pomočjo analize izbranih 
umetniških del iz različnih časovnih 
obdobij ter s predstavitvijo lastnega 
umetniškega projekta, imenovanega 
»Pravilo 34«.

Že kot srednješolka je rada 
obiskovala razstave, predvsem v 
različnih celjskih galerijah. Ena 

najlepših in najbolj posebnih celjskih 
galerij, je po njenem mnenju 
Galerija erotike Račka. Vsebina 
njenega magistrskega dela je neke 
vrste poklon edini erotični galeriji 
v Sloveniji  in je bila pri izbiri teme 
njena velika inspiracija. 
V času študija se je  predstavila 
na samostojnih razstavah Talk 
to Strangers (Galerija erotike 
– Račka, Celje, 2014), Isabelle 
Peacocks (Galerija sodobne 
umetnosti Celje, 2016) in Pravilo 
34 (Projektni prostor Aksioma, 
Ljubljana, 2017 in Drugo More, 
Reka, 2018). Leta 2015 je   delo Prvi 
vtisi/Avtoportret vključeno v stalno 
zbirko Centra sodobnih umetnosti 
Celje. Sodelovala je tudi na drugih 
skupinskih razstavah. 
Od leta 2017 ima kot intermedijska 
umetnica status samozaposlene v 
kulturi. Trenutno živi in ustvarja v 
Celju.

Za odličnost v celotnem študijskem 
obdobju na Akademiji za likovno 
umetnost in oblikovanje v 
Ljubljani, za uspehe na različnih 
področjih in kot spodbudo za 
nadaljnje delo Mestni svet Mestne 
občine Celje Izi Pavlina podeljuje 
kristalni celjski grb. 
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