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AVTORJEV OPIS "POHORSKEGA VZORCA XXI", ENEGA OD 
PREDLAGANIH SIMBOLOV POGORJA POHORJE
z navedbo pogojev njegove (so)uporabe in objave

NAMEN VZORCA (kot predlaganega 'večplastnega horo-grafičnega' simbola) je učinkovati 
kot eden od pomenskih povezovalcev med mentalno predstavo pogorja Pohorje in ljudmi kot 
nosilci te mentalne predstave.

Drugi tovrstni pomenski povezovalci so za predalpsko pogorje Pohorje geografsko ime 
(horonim) 'Pohorje', smučarsko tekmovanje oz. besedna zveza 'Zlata lisica', slap z imenom 
'Šumik', partizanska enota z imenom 'Pohorski bataljon', predel z imenom 'Osankarica', 
stavba z imenom 'Ribniška koča' itd.

POMENI SESTAVIN VZORCA:

– zelene ploskve pokončno-nagnjeno-pravokotne oblike simbolizirajo rastlinski svet na 
Pohorju;

– bele ploskve pokončno-nagnjeno-pravokotne oblike simbolizirajo zimsko zasneženost 
Pohorja;
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– bočna uvitost pokončno-nagnjenih zelenih in belih ploskev simbolizira pohorska 
pobočja in obronke, gibkost življenja na Pohorju, smučarsko vijuganje...;

– zeleni trikotni lik in zelena pokončna elipsa sredi bele ploskve simbolizirata iglasto in 
listnato drevo ter s tem pohorske gozdove;

– svetlo moder stranski uviti pas simbolizira pohorske potoke in jezera; 

– sivi stranski uviti pas simbolizira pohorske kamnine in minerale (tonalit oz. granodiorit, 
čizlakit...) ter hkrati človekove poti po Pohorju.

POGOJI UPORABE VZORCA:

– kakršna koli oblika (so)uporabe in/ali objave vzorca je pogojena s predhodnim pisnim 
dogovorom z avtorjem.

Zapisal avtor vzorca: 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 
"Pohorskega vzorca XXI" (šifra vzorca: "KOPOH"). Avtorske pravice v zvezi s tem vzorcem so varovane po 
veljavnih državnih in mednarodnih predpisih.

v Mariboru, 6. 2. 2013 – 19. 4. 2013
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