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AVTORJEVA OBRAZLOŽITEV LOGOTIPA 
"MARIBOR – Piramida, barvne proge, verzi" 

in navedba pogojev njegove rabe
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NAMEN LOGOTIPA je z besedami in grafičnimi podobami predstavljati oz. simbolizirati mesto Maribor in prispevati k njegovi turistični ter 
drugim vrstam promocije. Logotip ima hkrati vlogo 'simbola – besede' in 'simbola – grafične podobe'.

OPIS LOGOTIPA:

– ime logotipa „MARIBOR – Piramida, barvne proge, verzi" jedrnato opisuje njegove sestavine;

– verzi v logotipu se nanašajo na pomembne naravno- in družbeno-geografske značilnosti Maribora, tj. na vinsko trto (Staro trto) in rodovitnost
tukajšnje zemlje/pokrajine, na Dravo, Pohorje in na kulturno dediščino (vestalka ...); 

– oblika oz. podoba logotipa sestoji iz (a) besed oz. besednih zvez sredi logotipa ("MARIBOR", "brstenje trte", "vestalka skrita v Dravi",  
"Pohorje – očak") in iz (b) sedmih vzporednih vodoravnih barvnih prog (pri tem so štiri ožje proge prekinjene na mestu, kjer so besede); tri 
široke rdeče proge simbolizirajo (od zgoraj navzdol) Kozjak, Dravo in Pohorje (vzdolžne naravnogeografske entitete z usmerjenostjo vzhod – 
zahod); štiri ozke sivo-oker proge simbolizirajo dele pokrajine med Kozjakom, Dravo in Pohorjem (Dravska dolina) ter severno od Kozjaka in 
južno od Pohorja; nad besedo "Maribor" je stilizirana podoba griča Piramida, ki stoji nad mestom; v logotipu so variantno možni drugačni verzi 
namesto zgoraj navedenih treh;

– barve v logotipu izhajajo iz barv v mariborskem mestnem oz. občinskem grbu, tj. iz rdeče, bele in sive (srebrne);

– tipi pisav v logotipu simbolizirajo stremljenje k sodobnosti, (tehničnemu) napredku, družbeno-gospodarskemu razvoju (način zpisa besede 
"Maribor") in hkrati upoštevanje ter negovanje tradicije, kultur(e), prispevka posameznika k skupnosti, mnogovrstnosti (načini izpisa treh 
verzov).

POGOJI RABE LOGOTIPA:

Kakršna koli raba logotipa ali njegovih razpoznavnih grafičnih delov in verzov (vključno z javnimi objavami) je pogojena s predhodnim pisnim 
dogovorom s spodaj podpisanim avtorjem.

Pripravil, prikazal in zapisal avtor logotipa: Jože Kos Grabar

V Mariboru, 16. 5. – 2. 6. 2019

Opomba: Podpisani Jožef Kos Grabar (uradno ime) sem avtor
zgoraj obrazloženega in prikazanega logotipa „MARIBOR – 
Piramida, barvne proge, verzi". Avtorske pravice v zvezi s tem
so varovane po veljavnih državnih in mednarodnih predpisih.
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