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AVTORJEV OPIS GRAFIČNE ENTITETE

"KOLOBAR 3-6-9"
in navedba pogojev njegove (so)uporabe in objave

NAMEN GRAFIČNE ENTITETE je krožno-kolobarno upodabljati števila 3, 6 in 9 in njihova
velikostna razmerja, vse hkrati s simbolno upodobitvijo energije oz. oddajanja (sevanja) le-te
iz središča navzven na vse strani v ravninlkem polju.
POMENI SESTAVIN GRAFIČNE ENTITETE:
– NOTRANJI BELI KROG predstavlja jedro (celico, izhodišče, monado ipd.) s polmerom 3
oz. premerom 6;
– TROPASOVNO ČLENJEN KOLOBAR predstavlja ovršje jedra (ovoj, zaščita, nadgradnja,
vmesnik med znotraj in zunaj ipd.) širine 3, tj. notranjega polmera 3 in zunanjega polmera 6,
tj. skupnega premera 12;
– RAZČLENJENOST KOLOBARJA predstavlja po eni strani (polprehodno, selektivno, fltrsko)
prehodno polje (med znotraj in zunaj) oz. polprehodno povezavo med znotraj in zunaj, po
drugi strani pa predstavlja energijsko utripanje (pulziranje) jedra in oddajanje njegove
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energije navzven; trije pasovi oz. ovoji kolobarja (v rdeči, oranžni in rumeni barvi) skupaj
predstavljajo sevajočo energijo, obenem pa upodabljajo število 3; vsak od treh pasov oz.
ovojev je sestavljan iz 18 enakih delčkov (po 9 levo in desno od navpičnice skozi središče
krožnega jedra in hkrati kolobaja), skupno je v celotnem kolobarju 3 x 18 = 54 delčkov
(število 54 je sicer tudi zmožek števil 6 in 9); celoten kolobar je po njegovi širini (22/22) v
smeri od središča navzven razdeljen na notranji rdeč ovoj oz. pas širine 9/22, na notranji
vmesni beli pas širine 2/22, nato sredinski oranžni pas širine 6/22, zunanji vmesni beli pas
širine 2/22 in zunanji rumeni pas širine 3/22; celoten kolobar je členjen tudi z 18 belimi 'žarki'
(18 = 2 x 9 ali 3 x 6), ki se širijo iz središča navzven, ti se z dvema prej omenjenima belima
pasovoma sekajo na skupno 36 'pravokotnih križiščih' (36 = 3 x 12 ali 4 x 9 ali 6 x 6).

POGOJI UPORABE GRAFIČNE ENTITETE:
Kakršna koli (so)uporaba in/ali objava zadevne grafične entitete je pogojena s predhodnim
pisnim dogovorom z avtorjem.

Zapisal avtor zasnove, geometrijske in barvne izvedbe ter opisa zadevne grafične entitete:
Jože Kos Grabar

Opomba: Zgoraj podpisani Jožef Kos Grabar (uradno ime) sem avtor zgoraj prikazane
zasnove, izvedbe in opisa zadevne grafične entitete. Avtorske pravice v zvezi s tem so
varovane po veljavnih državnih in mednarodnih predpisih.

V Mariboru, 29. 7. 2020
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