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AVTORJEV OPIS ČRKOVNEGA ZNAKA "MIBOR", ENEGA OD 
PREDLAGANIH SIMBOLOV MESTA MARIBOR
z navedbo pogojev njegove (so)uporabe in objave

NAMEN ČRKOVNEGA ZNAKA (kot predlaganega 'večplastnega krajevno-grafičnega' 
simbola) je učinkovati kot eden od pomenskih povezovalcev med mentalno predstavo mesta 
Maribor in ljudmi kot nosilci te mentalne predstave.

Drugi tovrstni pomenski povezovalci so za mesto Maribor krajevno ime (toponim) 'Maribor', 
grb in zastava Mestne občine Maribor, vinska trta z imenom 'Stara trta', grič z imenom 
'Piramida', stavba z imenom 'Sodni stolp' oz. 'Vodni stolp', smučarsko tekmovanje oz. 
besedna zveza 'Zlata lisica', stari del mesta z imenom 'Lent' oz. 'Pristan', general R. Maister, 
škof A. M. Slomšek itd.).

POMENI SESTAVIN ČRKOVNEGA ZNAKA:

– oblikovna struktura črkovnega znaka izhaja iz oblik črk, ki sestavljajo besedo 
'MARIBOR'; tako so deli znaka stilizirane upodobitve velikih tiskanih črk M, A, R, I, B in O 
(ter ponovno R); 

– oblika črkovnega znaka spominja na podobo bele ptice, ki se vzpenja, tj. na (obrnjeno) 
ptico iz nekdanjega mariborskega mestnega oz. današnjega občinskega grba;

– oblika črkovnega znaka spominja na grič z imenom Piramida, na katerega se mesto 
naslanja na svojem severnem obrobju; na griču je nekoč stal grad, po katerem je mesto 
dobilo prvotno ime; zgornji delček črkovnega znaka simbolizira tako nekdanji grad kot tudi 
današnjo kapelo vrh griča;

– valoviti spodnji rob črkovnega znaka simbolizira reko Dravo;
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– sedem (belih) ploskev črkovnega znaka simbolizira po eni strani sedem črk, ki 
sestavljajo ime mesta, po drugi strani pa sedem 'prostorskih točk' oz. lokalitet, ki določajo 
geografski prostor mesta: (1) osišče mesta pri Stari trti (Lent/Pristan) in šest robnih lokalitet, 
tj. (2) grič Piramido, (3) Mariborski otok, (4) Pekrsko gorco, (5) Pivolo (predkeltsko "Staro 
mesto" na robu Pohorja), (6) gozd Stražun in (7) Meljski hrib;

– pokončna rdeča pasova med tremi belimi pokončnimi pasovi spominjata na dlani oz. roki, 
ki objemata/varujeta 'trup bele ptice' – to simbolizira skrb za mesto in je obenem v zvezi s 
pesmijo Lovra Tomana iz l. 1861 z naslovom "Mar i bor", ki ga je avtor tolmačil kot "mar mi je 
in borim se za to mesto"; 

– rdeča barva in bela sta iz mariborskega občinskega grba; bela simbolizira zanos, navdih 
in izbornost; rdeča barva simbolizira vedrino in srčnost.

POGOJI (SO)UPORABE ČRKOVNEGA ZNAKA:

– (so)uporaba črkovnega znaka je prosta za vse nepolitične in/ali nekomercialne (tj. 
materialno-nepridobitne, neprofitne, netržne, nedenarno-posredovane ipd.) namene; to 
pomeni, da spodaj podpisani avtor dovoljujem njegovo prosto (so)uporabo, tj. odtis oz. prikaz 
na poljubnem mediju, pod pogojem nepolitičnega in/ali nekomercialnega namena zadevne 
(so)uporabe; 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; pri 
objavah v množičnih občilih in/ali na spletnih straneh je treba upoštevati 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: Jože Kos Grabar ml.

Snovalnica Likodej – proizvodnja idej v polju kultur
http://www.likodej.si
pisarna@likodej.si  ali  likodej@gmail.com 

Opomba: Zgoraj podpisani Jožef Kos Grabar (uradno ime) sem avtor zgoraj prikazanega in opisanega črkovnega 
znaka "MIBOR". Avtorske pravice v zvezi s tem črkovnim znakom so – upoštevaje zgoraj navedene pogoje 
(so)uporabe znaka – varovane po veljavnih državnih in mednarodnih predpisih.

v Mariboru, 22. 1. 2013 – 19. 4. 2013
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