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AVTORJEV OPIS LOGOTIPA

"KRAJI ● POKRAJINE ● DEŽELE
ORNAMENTI NA KERAMIKI"
z navedbo pogojev njegove (so)uporabe in/ali objave

NAMEN LOGOTIPA kot svojevrstne povezave oblikovanega znaka in določne besedne
zveze je predstavljati:
– geografsko-opisno oz. geografsko-simbolno orientiran sklop svojevrstno oblikovanih
ornamentov (tj. grafičnih likov, grafičnih in/ali besednih znakov, simbolov, oblikovanih besed,
kratic in črk ter raznolikih sestav prej naštetega); omenjeni ornamenti opazovalcu vzbujajo
miselno-čustvene povezave s konkretnimi kraji, naselji, mesti, pokrajinami, regijami,
deželami, državami ali drugimi teritorialno in/ali človeško-skupnostno razvidnimi,
zaokroženimi in prepoznavnimi geografskimi entitetami; zadevni ornamenti so namenjeni
njihovi trajni upodobitvi na keramičnih in druge vrste glinenih izdelkih (različnih
proizvajalcev), po potrebi pa tudi na druge vrste snovnih nosilcih.
POMENI LOGOTIPA:
– tri skodelice (prikazane v narisu) simbolizirajo po eni strani keramične in druge glinene
izdelke, po drugi strani pa spričo svoje triglave oblikovne strukture opazovalca spomnijo na
goro Triglav in z le-to povezano slovenskostjo – slednja v tem kontekstu meri na geografsko
in kulturno slovenski izvor zasnove zadevnega sklopa ornamentov;
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– besedni zvezi „KRAJI ● POKRAJINE ● DEŽELE“ in „ORNAMENTI NA KERAMIKI“ bralca
nagovarjata k misli, da imajo ornamenti, upodobljeni na keramiki, povezavo s temi in onimi
kraji, pokrajinami oz. deželami;
– rjava barva in bela simbolizirata glino kot izvorno snov keramičnih izdelkov (rjava) in
grafične ter besedne elemente oz. ornamente (bela), ki so na keramične in druge glinene
izdelke na tak ali drugačen način trajno odtisnjeni.

POGOJI UPORABE ZNAKA IN IMENA:
Kakršna koli (so)uporaba in/ali objava zadevnega logotipa, tj. znaka in z njim povezanih
besednih zvez „KRAJI ● POKRAJINE ● DEŽELE“ in „ORNAMENTI NA KERAMIKI““ je
pogojena s predhodnim pisnim dogovorom z avtorjem.

Zapisal avtor logotipa, tj. kombinacije zgoraj opisanega grafičnega znaka in besednih zvez:
Jože Kos Grabar

Opomba: Zgoraj podpisani Jožef Kos Grabar (uradno ime) sem avtor zgoraj prikazanega in
opisanega logotipa. Avtorske pravice v zvezi z njim so varovane po veljavnih državnih in
mednarodnih predpisih.
V Mariboru, 27. 11. 2017
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