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AVTORJEV OPIS ČRKOVNEGA ZNAKA "KOPKO",
ENEGA OD PREDLAGANIH SIMBOLOV MESTA KOPER
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
Koper in ljudmi kot nosilci te mentalne predstave.
Drugi tovrstni pomenski povezovalci so za mesto Koper krajevno ime (toponim) 'Koper' oz.
'Capo d'Istria', grb in zastava Mestne občine Koper, stavba z imenom 'Pretorska palača' itd.
POMENI SESTAVIN ČRKOVNEGA ZNAKA:
– oblikovna struktura črkovnega znaka izhaja iz oblik črk, ki sestavljajo besedo 'KOPER';
tako so deli znaka stilizirane upodobitve velikih tiskanih črk K, O, P, E in R;
– oblika črkovnega znaka spominja na podobo sonca, tj. na znak iz koprskega mestnega oz.
občinskega grba; obenem spominja znak na krožno ladijsko krmilo;
– osrednja krožna forma v znaku simbolizira slikovit tloris mestnega jedra oz. ulic v njem;
– 'žarki' okoli krožne forme povzemajo obliko nazobčanih zidnih elementov na vrhu
Pretorske palače v Kopru;
– rumena in svetlo modra barva sta iz koprskega mestnega oz. občinskega grba; rumena
simbolizira energijo in polet; svetlo modra simbolizira Jadransko morje.
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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 prosto (so)uporabo črkovnega znaka, tj.
njegov 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.

Opomba: Zgoraj podpisani Jožef Kos Grabar (uradno ime) sem avtor zgoraj prikazanega in opisanega črkovnega
znaka "KOPKO". 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, 3. novembra / listopada 2009
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