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AVTORJEV OPIS LOGOTIPA "Prijatli! NAPREJ"
z navedbo pogojev njegove (so)uporabe in objave

NAMEN LOGOTIPA je predstavljati enega od predlaganih besedno-grafičnih simbolov:

– medsebojne povezanosti in skupnih prizadevanj Slovenk in Slovencev.

POMENI SESTAVIN LOGOTIPA:

– beseda Prijatli! je iz prve kitice Prešernove Zdravice/Zdravljice, napisane leta 1844 ("Spet 
terte so rodile, / Prijatli! vince nam sladko, / ki nam oživlja žile, /..."); uglasbena sedma kitica 
Zdravice/Zdravljice je sicer himna Republike Slovenije in kot taka eden od državnih simbolov, 
označujoča pripadnost Republiki Sloveniji;

– beseda NAPREJ je naslov pesmi Simona Jenka, napisane in uglasbene leta 1860 
("Naprej zastava slave, / Na boj junaška kri! / Za blagor očetnjave / Naj puška govori! /..."); 
uglasbena pesem je kasneje postala (nekdanja) slovenska narodna himna in še kasneje, v 
'90 letih XX. stoletja, himna Slovenske vojske;

– trije beli trikotniki nad besedama spominjajo na bela jadra, lahko pa tudi na stilizirano 
podobo gore Triglav;

– bela, (temno) modra barva in rdeča barva so s slovenske narodne zastave;

– svetlo modro polje simbolizira ustvarjalnost, domišljijo in navdih;

– temno modro polje simbolizira preudarnost, modrost in zvestobo; 

– rdeče polje simbolizira srčnost, hotenje in zagon.

C:\Users\jkg\Racunalnistvo_spletne_strani_JKG\Likodej\Datoteke_za_www\Prijatli_NAPREJ_logotip_Joze_Kos_Grabar.doc -  
12.4.2013 22:16



POGOJI UPORABE LOGOTIPA:

– (so)uporaba logotipa 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 logotipa torej ne sme biti povezana s kakršnim koli 
političnim namenom in/ali z denarno-blagovno, tržno, (ne)posredno materialno-pridobitno, 
denarno-posredovano ipd. menjavo izdelkov ali storitev; 

– objava logotipa 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 logotipa;

– morebitna (so)uporaba in/ali objava logotipa 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 logotipa stopite v stik s 
spodaj podpisanim avtorjem.

Zapisal avtor logotipa: 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 logotipa "Prijatli! NAPREJ". Avtorske pravice v zvezi s tem logotipom so – 
upoštevaje zgoraj navedene pogoje (so)uporabe logotipa – varovane po veljavnih državnih in 
mednarodnih predpisih.

v Mariboru, 13. 12. 2012 – 12. 4. 2013
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