UNIVERZA V LJUBLJANI
NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA

DIPLOMSKO DELO

NINA HOJNIK

LJUBLJANA 2018

UNIVERZA V LJUBLJANI
NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA
ODDELEK ZA TEKSTILSTVO, GRAFIKO IN OBLIKOVANJE

INOVATIVNA EMBALAŽA ZA TRANSPORT ZAMRZNJENE
TEKOČINE

DIPLOMSKO DELO

NINA HOJNIK

LJUBLJANA, september 2018

UNIVERSITY OF LJUBLJANA
FACULTY OF NATURAL SCIENCES AND ENGINEERING
DEPARTMENT OF TEXTILES, GRAPHIC ARTS AND DESIGN

INNOVATIVE PACKAGING FOR TRANSPORTING FROZEN
FLUID

DIPLOMA THESIS

NINA HOJNIK

LJUBLJANA, September 2018

PODATKI O DIPLOMSKEM DELU
Število listov: 46
Število strani: 34
Število slik: 21
Število preglednic: 1
Število literaturnih virov: 22
Število prilog: /

Študijski program: visokošolski strokovni študijski program (1. stopnja) Grafična in
medijska tehnika

Komisija za zagovor diplomskega dela:
Predsednica: prof. dr. Bojana Boh Podgornik
Mentorica: prof. dr. Diana Gregor Svetec
Članica: doc. dr. Urška Vrabič Brodnjak

Ljubljana, ………………………

ZAHVALA
Najprej bi se želela zahvaliti mentorici prof. dr. Diani Gregor Svetec za vso pomoč in
napotke pri nastajanju tega diplomskega dela.
Zahvaljujem se podjetju Zeleno bogastvo za priložnost in aktivno sodelovanje pri
ustvarjanju nove embalaže.
Prav tako gre zahvala moji družini in vsem bližnjim za podporo in vzpodbudo pri pisanju
te diplomske naloge ter skozi celotno šolanje.
Zahvaljujem se tudi svojim sodelavcem za razumevanje in prilagodljivost.

IZVLEČEK
Namen diplomske naloge je bil poiskati novo rešitev za obstoječe pakiranje
zamrznjenega soka. Embalaža je bila izdelana za realnega naročnika in mora biti
primerna ter pravilno označena za prodajo v trgovinah. Osredotočili smo se na
sekundarno embalažo, ki nima neposrednega stika z živilom. Najpomembnejši
dejavnik pri načrtovanju embalaže je bila termična obstojnost pakiranja. Ideja mora biti
izvedljiva v praksi, cena embalaže pa primerna ceni prodajnega artikla oz. s svojo
dodano vrednostjo opravičiti presežek predvidenega stroška. Zaželeno je bilo, da je
embalaža vizualno privlačna, okolju prijazna.
V teoretičnem delu je najprej predstavljena embalaža na splošno, opisani so za
embalažo bolj in manj konvencionalni materiali, ki so znani po svoji dobri izolacijski
lastnosti. Narejena je primerjava podobnih izdelkov drugih proizvajalcev na
slovenskem trgu. Z analizo stroškov je določen cenovni okvir razpoložljivih sredstev za
izdelavo embalaže in pakiranja produkta. Predstavljeni so podatki, ki jih mora oz. sme
po zakonodaji vsebovati končno pakiranje, ki se bo pojavljalo na trgu. Opisani so
certifikati in oznake, ki jih bo embalaža vsebovala.
V eksperimentalnem delu s preizkusi ugotavljamo pomanjkljivosti obstoječe embalaže,
ki jih je podjetje zaznavalo med dvoletno uporabo. Ugotovili smo, da embalaža svoji
vsebini ne ponuja ustrezne zaščite pred izpostavljenostjo zunanji temperaturi. Podali
smo nekaj idejnih rešitev za zastavljen problem, izbrali najprimernejšo rešitev in jo
razvili do končnega izdelka. Izdelali smo prototip in s preizkusom preverili njegovo
ustreznost. Raziskali smo možnost izdelave škatle EPS in tiska papirnatega ovitka pri
nekaj slovenskih podjetjih. Predstavljen je dizajn in izdelava dizajna obstoječe škatle,
prav tako logotipa podjetja. Opisali smo potek preoblikovanja obstoječe embalaže v
novo, z ohranitvijo prepoznavnih vizualnih elementov.
Rezultat je prototip nove sekundarne embalaže iz ekspandiranega polistirena, s
potiskanim papirnatim ovitkom, ki nosi informacije o izdelku.

Ključne besede: ekspandiran polistiren, zamrznjeni izdelki, načrtovanje embalaže,
oblikovanje embalaže, ekološka pridelava
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ABSTRACT
The purpose of this diploma thesis was to find a new solution for current packaging of
frozen juice. Packaging was designed for real client and therefore has to be appropriate
and rightfully marked for selling in stores. We focused on secondary packaging, that
has no direct contact with food. The most important factor for designing the packaging
was thermal insulation of the package. The idea has to be realistic and feasible, the
cost has to be appropriate regarding to the prize of sales item. It was wished to be as
environmentally friendly and aesthetically pleasing as possible.
In theoretical part in presented packaging in general and described some more or less
conventional materials, that are known for good isolative properties. A comparison is
made between similar products in Slovenian market. After costs analysis we set a price
range of funds available for production of packaging and packing of the product. All the
data that has or can legally be put on the final packaging. Certificates and symbols on
final packaging are described and explained.
In experimental part some experiments are made and to define shortcomings of current
packaging. We find out that packaging does not offer protection from external
temperature, that the product needs. Some ideas on how to fix the problem were
described, the most promising of them was further discussed and developed into final
shape. Prototype was designed and tested with experiment. Possibility of making EPS
box and printing of paper sleeve was researched. Final form of designed packaging is
shown and described along with the process of production. The process of designing
the logotype and corporate identity and redesigning the labels from current packaging
is explained.
The end result is the prototype of new secondary packaging from EPS with printed
paper labels, that carries information of the product.

Key words: expanded polystyrene, frozen product, packaging planning, packaging
design, organic production
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UVOD

Embalaža prestavlja prvi fizični stik potrošnika s produktom. Njena primarna vloga je,
da zaščiti produkt pred zunanjimi vplivi in poškodbami, sekundarna vloga pa, da kupca
pritegne s svojim videzom.
Produkt, ki ga bomo embalirali, je prehranski dodatek v obliki zamrznjenega soka. Neto
masa zamrznjenega soka v posameznem dosedanjem pakiranju je, 400 g. V njem je
36 enot zamrznjenega soka. Teža lahko odstopa za nekaj odstotkov.
Sok se prodaja v bioloških trgovinah in pri proizvajalcu. Ciljna skupina potrošnikov so
ljudje, ki vlagajo v svoje zdravje, predvsem tisti, ki so preboleli, ali še bolehajo za težko
boleznijo. Radi imajo lokalne, biološko pridelane produkte. Zanje je pomembno, da sta
uporabljeni izdelava in embalaža prijazni naravi.
Sok v zamrznjeni obliki ohrani največ hranilnih snovi svežega izdelka. Če se sok stali,
ga je treba takoj zaužiti ali zavreči, zato je zelo pomembno zagotoviti, da v procesu
potovanja do potrošnika ne preide v tekoče agregatno stanje.
Uporabnik, ki se odpravi v trgovino z namenom nakupa omenjenega produkta, mora
imeti s seboj hladilno torbo, ali zagotoviti, da pride do zamrzovalnika v najhitrejšem
možnem času. To potrošniku preprečuje spontan nakup izdelka in proizvajalcu
posledično znižuje prodajo.
Cilj diplomske naloge je zagotoviti primerno embalažo, ki bo omogočala daljše
časovno okno, v katerem je izdelek lahko izpostavljen zunanji temperaturi. Upoštevali
bomo tudi ekonomske faktorje, torej ceno embalaže glede na prodajno ceno izdelka in
velikost proizvodnje. Hkrati bomo stremeli k rešitvi, ki je okoljsko neoporečna.
Postavljene hipoteze:
1. Embalaža bo ohranjala izdelek v zamrznjenem stanju na sobni temperaturi vsaj
štiri ure.
2. Uporabljeni bodo okolju prijazni materiali.
3. Oblika in videz bosta privlačna in prepoznavna.
4. Stroški embalaže in pakiranja bodo v zmožnostih proizvajalca.
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TEORETIČNI DEL

2.1 EMBALAŽNI MATERIALI
Material izberemo glede na potrebe in lastnosti produkta. V primeru pakiranja
zamrznjenega soka je najpomembneje, da ima material, iz katerega bo narejena
embalaža, dobre izolacijske lastnosti. Ker se produkt hrani v zamrzovalniku, kjer je
najpogosteje visoka vlažnost, je prav tako pomembno, da je izbrani material
vodoodporen. Tudi v primeru, da se produkt raztali, je zaželeno, da embalaža
preprečuje razlitje in iztekanje soka. Tretja lastnost, ki si jo pri materialu želimo, je
dovoljšna mehanska trdnost, da izdelek zaščiti pred fizičnimi poškodbami.
V nadaljevanju so opisani materiali, ki se lahko uporabijo v ta namen.
2.1.1 Valoviti karton
Izdelan je na osnovi papirja oziroma celuloze. Tvori ga več plasti ravnega in valovitega
papirja oz. kartona, ki so zlepljene skupaj. Valoviti karton je zelo razširjen embalažni
material, saj za nizko ceno ponuja dobre mehanske lastnosti in visoko gramaturo (1).
Delimo ga glede na število zlepljenih plasti in poimenujemo glede na število valovitih
plasti: enoslojni, dvoslojni ali troslojni valoviti karton (2). S številom slojev pridobimo na
gramaturi, absorbnosti udarcev in temperaturni obstojnosti, saj je zrak, ki je ujet med
valovi, odličen izolator. Posledično se pri več slojih povišata tudi cena in volumen
materiala.
Splošne lastnosti valovitega kartona: (2)
-

majhna masa – embalaža bistveno ne poveča mase proizvoda;
zelo dobra obstojnost mehanske odpornosti in odpornosti pri skladiščenju ter
transportu;
upogljivost in zaščita – predhodno načrtovana vrsta embalaže za zelo
občutljive proizvode;
dobra stabilnost oblike;
zelo ugodne higienske lastnosti;
izolacijske lastnosti – sposobnost ohranjanja lastnosti pri visokih in nizkih
temperaturah, ker vsebuje veliko zraka v strukturi;
potrebuje malo prostora, ker se embalaža transportira v polah, kar pomeni, da
ne spremeni svojih lastnosti;
predelava je preprosta in hitra ter zato tudi ekonomična;
tiskarska prehodnost – primeren je za tiskanje besedila, slik in reklam z uporabo
večine tiskarskih tehnik;
uporabnost – embalaža je lahko po potrebi odprta ali zaprta;
primernost za uporabo na samodejnih polnilnih in embalažnih napravah ter
linijah;
sposobnost recikliranja – možno ga je vrniti v postopek pridobivanja vlaken in
je ekološko primeren v logistiki, ker se lahko vlakna štirikrat do petkrat vračajo
v proces izdelave papirja.
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Materiali, izdelani iz papirja, imajo zelo slabo odpornost na vlago, kar lahko rešimo s
kombiniranjem z drugimi materiali ter dodelavo s premazovanjem in glajenjem. Za to
uporabljamo premazna sredstva, kot so: vosek, mikro vosek, mešanice raznih voskov,
polietilen, polivinildenklorid, silikoni in premazni laki (2).
Kakovost papirja lahko izboljšamo tudi z dodajanjem pigmentov, veziv in koveziv,
klejiv, barv ter drugih pomožnih sredstev (1).

2.1.2 Pluta
Pluto pridobivamo iz lubja zimzelenega drevesa hrasta plutovca (znanstveno ime
Quercus suber) (3). Odraslo drevo je visoko 20 m, lubje na deblu in močnejših vejah
pa ima do 20 cm debelo plast plute (3). Uspeva pretežno v sredozemskem pasu –
raste na plantažah v Španiji, južni Franciji, Italiji, Maroku, Tuniziji in Alžiriji. Kar 50
odstotkov celotne svetovne proizvodnje predstavlja Portugalska, kjer hrast plutovec
raste v gozdovih, imenovanih montados (4). Za pridobivanje plute dreves ne posekajo
in tudi ne poškodujejo. Lubje na drevesih lupijo poleti, praviloma prvič na 25 let starem
drevesu, postopek pa ponovijo po najmanj 9 letih (4).
Je odlični toplotni in zvočni izolator, saj jo sestavlja približno 40 milijonov celic, ki
delujejo kot zračni žepki, na kubični centimeter (4). Povezanost teh žepkov in vsebnost
voskaste snovi, imenovane suberin, dela pluto hidrofobno, a kljub temu zračno (4).
Zrak v čepkih omogoča izredno elastičnost, saj se pod fizičnim pritiskom stisne in ob
spustu spet razširi; zaradi njih je tudi plovna ter odporna proti drsenju. Prav tako jo
odlikuje odpornost na udarce, antistatičnost in antibakteričnost (5).
Pluta ni tradicionalni material, ki bi ga pogosto našli na embalaži, kljub temu da s
svojimi lastnostmi lahko konkurira marsikateremu širše uveljavljenemu materialu. To
je predvsem zaradi višje cene materiala, katerega pridelava je zelo dolgotrajna. Njena
cena se sicer spušča, s tem pa vedno pogosteje nastajajo nove, inovativne rabe tega
materiala. Najbližja zelo razširjena uporaba je kot zamašek na steklenicah,
najpogosteje vinskih. Njena uporaba je razširjena v širokem spektru področij in
produktov; v gradbeništvu za talne obloge, v vlogi termalnega izolatorja v stenah,
stropih ter fasadah, iz njega se lahko zmeša tudi beton in izdelujejo oglasne deske,
ročaji badmintonskih loparjev, plovci, čevlji, torbe itd. Kot sestavni material je
uporabljena npr. v žogah za kriket in baseball, kapljičnih ter laserskih tiskalnikih (6).

2.1.3. Kovinska embalaža
Med kovinsko embalažo uvrščamo jekleno in aluminijsko embalažo. Jeklo je bilo za
embaliranje hrane, uporabljeno že leta 1795, med tem, ko se je aluminij v ta namen
začel uporabljati bistveno kasneje, leta 1958 (1). Kovinska embalaža ima zelo dobre
mehanske lastnosti in visoko toplotno prevodnost.
Razpon uporabe aluminijske embalaže se je povečal z izdelavo tanke folije, ki so jo
uporabljali predvsem za zavijanje čokolade. Danes se v glavnem uporablja za izdelavo
pločevink za pijačo, hrano in aerosole, pokrovčke, tube, sodčke za pivo, folije ipd. (1).
3

Aluminij uvrščamo med lahke kovine. Zaradi svoje afinitete do kisika tvori aluminij na
zraku tanko oksidno plast. Ta ga varuje pred vremenskimi vplivi in tudi pred raznimi
kemikalijami. Če oksidno plast dodatno ojačimo z elektrokemično oksidacijo, lahko še
izboljšamo njegovo odpornost (1). Aluminij ima nizko gostoto, dobro električno in
toplotno prevodnost, visoko trdnost, odpornost proti koroziji ter odlične zaporne
lastnosti (1).
Tanki trakovi in folije se proizvajajo s hladnim valjanjem. Najtanjše valjane so folije,
njihova debelina pa lahko meri od 4,5 do 150 µm. Dvojčenje je postopek, kjer se dve
tanjši foliji valjata istočasno. Rezultat je folija z boljšimi lastnostmi in zunanjim slojem
visokega sijaja, med tem, ko je notranji sloj matiran (1).
Aluminijske folije so primerne za izdelavo kombinirane embalaže z materiali, kot sta
papir ali plastika. Dodajanje folije lahko bistveno izboljša termično obstojnost pakiranja,
vendar tudi zelo zviša ceno (1). V veliko primerih je treba foliji dodati še prevleko iz
kositra in/ali premaz. Pri kombinirani embalaži se pojavlja problem zahtevnejše
reciklaže.

2.1.4. Polimerni materiali
Polimere delimo na naravne in sintetične polimere. Naravni so celuloza, svila, volna,
kazein, beljakovine, škrob, naravni kavčuk in naravne smole (7). Sintetične polimere
delimo na termoplaste, duroplaste in elastomere. Termoplasti so polimeri, ki se pri
povišani temperaturi zmehčajo in talijo ter jih lahko regeneriramo. Mednje sodijo
polivinil klorid, polistiren, polietilen visoke in polietilen nizke gostote, polietilen
tereftalat, polipropilen idr. To so tudi polimerni materiali, ki se najpogosteje uporabljajo
za izdelavo embalaže.
2.1.4.1 Ekspandirani polistiren
Ekspandirani polistiren (EPS), ki ga poznamo tudi pod izrazom stiropor, je material, ki
se najpogosteje uporablja v gradbeništvu za toplotno in zvočno izolacijo stavb (8).
EPS je primeren tudi kot embalaža za živila, saj je brez vonja in okusa. Pri stiku z
vsebino ne predstavlja nevarnosti za zdravje in kontaminacije vsebine (8). Je
energetsko učinkovitejši kot plastični in papirnati materiali ter celo keramika. Njegova
izolacijska lastnost ohranja jedi in napitke mrzle oz. tople.
Pridobivamo ga s polimerizacijo, skozi katero se volumen stirena s pomočjo plina
pentan (C5H12) ekspandira – poveča za od 40-krat do 50-krat. Njegova sestava zaradi
volumizacije predstavlja 2 % polistirena in kar 98 % zraka (8). Kroglice stirena se torej
razširijo oziroma napihnejo s pomočjo pentana, ki se iz ekspandiranega polistirena
izloča še približno mesec dni po izdelavi (8). Pentan ni toplogredni plin in v zraku hitro
razpade, zaradi česar stiropor ni škodljiv niti za zdravje ljudi niti za naravo (8).
Njegove lastnosti so odlična toplotna in zvočna izolacija, paroprepustnost in odpornost
na vlago. Je ploven, ob stiku z ognjem ne gori, ampak se topi, pri čemer se sproščajo
nevarni plini (8). Zato ga je treba reciklirati – manjše količine lahko odvržemo v zabojnik
za embalažo, večje pa je treba odpeljati na zbirno mesto za odpadke (8).
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2.1.5 Embalaža s kontrolirano temperaturo
Pri sistemih embalaž s kontrolirano temperaturo uporabljajo različne mehanizme.
Nekaj jih bomo našteli in opisali.
a) Vlaknovine
Vlaknovine ali netkane tekstilije so narejene iz filamentov ali kratkih vlaken, združenih
s kemijsko, termično ali mehansko obdelavo. Lastnosti materiala, ki so odvisne od
postopka izdelave in vrste vlaken, so absorbnost, hidrofobnost, odpornost,
raztegljivost, mehkoba, močnost, slaba gorljivost, možnost pranja, blazinjenja,
termalne izolacije, akustične izolacije ter filtracije (9).
b) Posoda iz dveh plasti
Je sestavljeni sistem iz dveh slojev nerjavečega jekla; med obema slojema je nekaj
prostora za zrak. Sistem je zasnovan z namenom, da ohranja vsebino na želeni
temperaturi. V uporabi srečamo te sisteme predvsem za prenašanje sveže skuhane
hrane; sistem je primeren za večkratno uporabo.
c) Hidrofluoroogljikovodikov plin
Hidrofluoroogljikovodiki predstavljajo tretjo generacijo plinov, ki bazirajo na fluoridu
(10). Za razliko od svojih predhodnikov omenjeni plin nima negativnega vpliva na ozon.
Kljub temu da je sicer bolj okoljsko varen od plinov, ki jih je nadomestil (CFC in HCF),
pa še vedno predstavlja velik problem, saj vpliva, na globalno segrevanje (10). Plin se
uporablja v hladilnikih in drugih hladilnih sistemih. Obstaja veliko podzvrsti tega plina,
ki se določijo za uporabo glede način uporabe in nižino temperature, ki jo morajo
vzdrževati.
d) Samoohlajevanje
Stik amonijevega nitrata in vode, natrijevega tiosulfat pentahidrata in vode, zeolita ter
vode v vakuumu, povzroči endotermično reakcijo. To znanje izkoriščajo pri izdelavi
embalaže; svojo vsebino lahko ohladi, ko sprožimo reakcijo. Uporablja se za že
pripravljeno hrano in napitke.
e) Polimeri z zmožnostjo kristalizacije stranskih makromolekul
Ti polimeri (ang. side chain crystallisable polymers) omogočajo nastavitev na približno
2 °C natančno na temperaturo od 0 do 100 °C. Ko temperatura doseže nastavljeno
točko, polimeri aktivirajo katalizator. S to tehniko lahko zavijemo reaktivne komponente
v temperaturno občutljiv sloj.

2.4 OZNAČEVANJE EMBALAŽE
Pri Inštitutu za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu Maribor (Inštitut KONCERT Maribor) so zapisali, da je označba živila vsaka pisna in slikovna informacija, ki
je dana potrošniku na mestu nakupa. Sem sodijo označbe in informacije na živilu
oziroma na mestu prodaje, ki so vezane na izdelek (npr. označevalci, plakati, obvestila,
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prospekti). Označbe morajo biti na vidnem mestu, zlahka razumljive, čitljive, neizbrisne
in v slovenskem jeziku (11).
Pri tem se morajo upoštevati naslednje uredbe in pravilniki:
-

Uredba Sveta (ES) 834/2007,
Uredba Komisije (ES) 889/2008,
Uredba Komisije (EU) št. 271/2010,
Pravilnik o splošnem označevanju predpakiranih živil Ur. l. RS št. 50/2004 z
dopolnitvami,
Pravilnik o splošnem označevanju živil, ki niso predpakirana Ur. l. RS št.
28/2004,
Pravilnik o označevanju hranilne vrednosti živil Ur. l. RS št. 60/2002 (11).

Najpomembnejši podatki so ime živila, neto količina in rok uporabnosti. Biti morajo
v istem vidnem polju, kar pomeni, da jih lahko preberemo, ne da bi pri tem morali
obračati embalažo. Ker živilo vsebuje le eno sestavino, ki je razvidna iz imena
produkta, nam sestavin ni treba posebej navajati (11).
Imenu ekološkega živila je treba dodati oznako ekološko, bio ali eko, skladno z
Uredbo Sveta (ES) 834/2007, člen 23. Če je živilo sestavljeno zgolj iz ene sestavine
ali so vse sestavine ekološke, je primeren način označevanja tudi, da imenu živila
pripišemo »iz ekološke pridelave« (11).
Neto količina se lahko od produkta do produkta nekoliko razlikuje. To je posledica
polavtomatskega pakiranja, pri katerem ne moremo zagotoviti 100-odstotne
natančnosti (12). Proizvajalec ugotavlja odstopanja do maksimalno 6 %. V Vodniku za
izvajanje Pravilnika o količinah predpakiranih izdelkov, ki ga je izdal Urad RS za
meroslovje, navajajo, da je maksimalni dovoljeni negativni odstopek pri pakiranjih od
300 do 500 g 3 % (12). Osnovne zadeve, ki jih v omenjenem vodniku navajajo, so:
1. Povprečje dejanske vsebine predpakiranih izdelkov ni manjše od nazivne
količine.
2. Le majhen delež predpakiranih izdelkov sme presegati dovoljeni negativni
odstopek oziroma mejo T1 za hibne izdelke.
3. Noben predpakirani izdelek, označen z znakom »e«, ne sme presegati
dvakratnika dovoljenega negativnega odstopka (2TNE) oziroma meje T2.
Če so navedene zahteve izpolnjene, lahko to dokazujemo z uporabo znaka EGS (12).
Znak EGS »e« pomeni, da je predpakirani izdelek v celoti skladen z direktivama
76/211/EGS in 2007/45/ES oziroma Pravilnikom, kar pomeni, da so izdelki pakirani po
načelu povprečja, ustrezno označeni in kontrolirani (12). O njegovi uporabi ali nameri
je treba obvestiti nadzorni organ, ki bo potrdil interni sistem količinske kontrole.
Uporaba znaka ni obvezna.
Rok uporabe se označi z »uporabno najmanj do«, saj je to živilo, ki mikrobiološko ni
hitro kvarljivo (11). Besedam v narekovajih mora slediti datum, v tem primeru mesec
in leto, saj je živilo veljavno več kot tri mesece. Na že tiskan izdelek se datum lahko
odtisne s posebno datumsko štampiljko. Na ta način ni treba tiskati etiket za vsako
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polnjenje znova. Datum se lahko odtisne tudi na drugem mestu embalaže, v tem
primeru mora narekovajem slediti podatek, kje je odtisnjeni datum (11).
Če je rok uporabe označen samo z dnevom in letom, je treba označiti serijo ali lot. Za
serijo (lot) se šteje enota živila, ki je izdelana pod enakimi pogoji. Serija (lot) mora biti
označena jasno in vidno s črko L ter številko serije (11).
Treba je navesti tudi tabelo hranilnih vrednosti na 100 g, kot določa Pravilnik o
označevanju hranilne vrednosti živil Ur. l. RS št. 60/2002. Označevanje hranilne
vrednosti živila je obvezno, kadar se proizvajalec na označbi, predstavitvi ali
oglaševanju sklicuje na posebno hranilno vrednost živila (bogato z vitamini,
nizkoenergijsko, visoka vsebnost vlaknin ...) (11).
Proizvajalec je naveden pod »prideluje in polni« z vsemi svojimi podatki: imenom,
naslovom, telefonsko številko, elektronsko pošto, spletno stranjo in socialnimi omrežji
(11).
Sledijo pogoji shranjevanja. Kot na označbah vseh živil je tudi na označbah ekoloških
živil treba navesti pogoje shranjevanja, če so bistveni za uporabnost, varnost oziroma
senzoriko živila (11).
V pakiranju so priložena navodila za uporabo. Kot na označbah vseh živil je tudi na
ekoloških treba navesti navodilo za uporabo ekološkega živila v primeru, da potrošnik
brez tega podatka ne bi mogel pravilno uporabiti živila (11).

2.4.1 Certifikati in oznake
Za dokazovanje, da je izdelek ekološki, kot trdimo že v imenu tega izdelka,
uporabljamo certifikate. Ti potrjujejo verodostojnost proizvajalčevih trditev. Certifikati
niso obvezni, vendar brez njih proizvoda ne smemo prodajati kot ekološkega (11). Za
certifikate je v Sloveniji pristojni Inštitut KON-CERT Maribor, ki je akreditiran s strani
javnega zavoda Slovenska akreditacija po standardu SIST EN ISO/IEC 17065 za
certificiranje procesov iz ekološke pridelave in predelave kmetijskih pridelkov in živil
(13). Za pridobitev certifikata se je treba prijaviti v postopek certificiranja. V postopku
se preverja, ali so izpolnjeni vsi zahtevani pogoji, pregleda se dokumentacija in izvede
kontrola. Po pridobitvi certifikata je zanj treba zaprositi vsako leto. Inštitut redno izvaja
redne napovedane in nenapovedane kontrole v skladu s predpisano zakonodajo.
2.4.1.1 Uradni znak Evropske unije za ekološka živila
Uradni znak Evropske unije za ekološka živila (Slika 1) lahko uporablja vsak, ki
izpolnjuje pogoje za ekološko pridelavo in predelavo, določene v Uredbi Sveta (ES)
834/2007 in Uredbi Komisije (ES) 889/2008 ter ima pridobljen certifikat ustreznega
pooblaščenega certifikacijskega organa s strani države (14). Potrošnikom daje znak
zagotovilo o izvoru in kakovosti živil. Od julija 2010 je ta znak obvezen za vse
predpakirane ekološke živilske izdelke znotraj Evropske unije, prav tako je dovoljena
prostovoljna raba znaka za nepredpakirana ekološka živila, ki so bila proizvedena
znotraj EU ali za vse ekološke izdelke, uvožene iz tretjih držav (14).
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Ekološki logotip EU se lahko uporablja v dveh barvnih različicah (barvna ali črno-bela).
Logotip mora biti visok najmanj 9 mm in širok najmanj 13,5 m; razmerje med višino in
širino mora biti vedno 1 : 1,5 (11). Izjemoma se lahko najmanjša velikost zmanjša na
višino 6 mm pri zelo majhni embalaži (11). Vsa podrobna pravila v zvezi z logotipom
ekološke pridelave EU so v Uredbi Komisije (EU) št. 271/2010. Pod EU ekološkim
znakom mora biti zapisana šifra kontrolne organizacije, neposredno pod šifro pa
navedba porekla surovin kmetijskega izvora (11).
Na označbi ekološkega živila se navede šifra kontrolne organizacije, ki je izvedla
nadzor zadnje faze pridelave oziroma postopka priprave ekološkega živila. Šifra
Inštituta KON-CERT Maribor je SI-EKO-OO1 (11). Zaradi lažje sledljivosti so se po
vsej Evropski uniji in tudi v Sloveniji poenotile šifre kontrolnih organizacij. Certificirana
in posledično označena s šifro kontrolnega organa morajo biti tudi živila, ki vsebujejo
manj kot 95 % kmetijskih sestavin ekološkega izvora in imajo med sestavinami
navedene ekološke sestavine (11). V primerih ekoloških živil trgovskih znamk se na
deklaraciji ekološkega živila navede šifra kontrolne organizacije, ki nadzira postopek
priprave živila, in šifra kontrolne organizacije, ki nadzira trgovca, lastnika blagovne
znamke, če sta kontrolni organizaciji različni (11).

Slika 1: Uradni znak EU za ekološka živila s šifro kontrolne organizacije (14)

2.4.1.2 Znak Bio
Na embalaži je znak BIO (Slika 2), ki služi kot dokazilo o podeljenem certifikatu za
ekološki produkt. To v Sloveniji podeljuje Inštitut KON-CERT Maribor. Zagotavlja
skladnost pridelave, predelave, pakiranja, skladiščenja in transporta ekoloških
pridelkov, živil ter krmil z veljavnimi predpisi za ekološko kmetovanje (14).

Slika 2: Znak BIO (14)
8

2.4.1.3 Znak Vegan
Na inštitutu KON-CERT so pripravili zasebni standard za veganske izdelke, na osnovi
katerih certificirajo veganska živila in ponudbo v gastronomiji ter kozmetične izdelke in
druge neživilske proizvode (15). Certifikat potrjuje, da je živilo pridobljeno in obdelano
brez snovi živalskega izvora v kateri koli fazi postopka. Podjetje Zeleno bogastvo je v
fazi pridobivanja certifikata za bio sok mlade pire. Ko bo opravljena kontrola s strani
inštituta in bo ta potrdil, da produkt izpolnjuje vse zahteve zasebnega standarda
Inštituta KON-CERT za veganske izdelke©, bo podjetje prejelo certifikat ter logotip; ta
bo umeščen na novo embalažo.

2.4.2 Ekološke oznake s področja ravnanja z odpadno embalažo
Z uporabljenimi oznakami sporočamo potrošnikom, kako ravnati z embalažo. V večini
primerov so ta označevanja prostovoljna.
a) Oznaka smetnjaka
Oznaka sporoča, da je izdelek ali embalaža primerna za reciklažo (Slika 3). Opozarja
in poziva potrošnike, da je treba odpadno embalažo odvreči na primerno mesto (16).

Slika 3: Oznaka smetnjaka (16)

b) Mobiusova zanka in trikotnik
Ta mednarodni simbol je najbolj razširjen simbol na področju embalaže (17). Označuje
materiale, primerne za reciklažo, ali narejene iz recikliranega materiala. Oznako ureja
mednarodni standard ISO 14021. Vsaka izmed treh puščic predstavlja enega izmed
korakov v programih za recikliranje: zbiranje, predelava, ponovni nakup (16).
Enostavnejšo različico zanke s tanjšimi črtami in na sredini številko imenujemo tudi
trikotnik. Številka nudi točno informacijo o uporabljenem materialu. Najpogosteje je pod
znakom še kratica imena materiala, z njo lahko razberemo material, tudi če ne
poznamo oštevilčenja (17). V Preglednici 1 so oznake za najpogostejše embalažne
materiale.
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Preglednica 1: Oznake najpogostejših materialov za trikotnik (18)
Material

Okrajšava

Oštevilčenje

Polietilen tereftalat

PET

1

Polietilen z visoko gostoto

HDPE

2

Polivinil klorid

PVC

3

Polietilen z nizko gostoto

LDPE

4

Polipropilen

PP

5

Polistiren

PS

6

Valovita lepenka

PAP

20

Nevalovita lepenka

PAP

21

Papir

PAP

22

Jeklo

FE

40

Aluminij

ALU

41

Les

FOR

50

Bombaž

TEX

60

Brezbarvno steklo

GL

70

Rjavo steklo

GL

72

Papir in lepenka/različne kovine

C/prevladujoči material

80

Papir in lepenka/plastika

C/prevladujoči material

81

Papir in lepenka/aluminij

C/prevladujoči material

82

Papir in lepenka/plastika/aluminij

C/prevladujoči material

84

2.4.1.5 Znak vinskega kozarca in vilice
Ta mednarodni simbol sporoča, da je material varen za stik z živili. Po Uredbi ES
1935/2004 je obvezen za vsa živila, ki se prodajajo v Evropi (19). Prikazan je na Sliki
4.
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Slika 4: Znak vinskega kozarca in vilice (19)

2.4.3 Črtna koda
Potreba po črtni kodi se pojavi pri prodaji izdelka na prodajnih mestih z večjo ponudbo
produktov. Nekateri manjši prodajalci uporabljajo interne kode ali ročno vnašajo
informacije o izdelku. S pridobitvijo črtne kode, najpogostejši sta EAN in UPC, lahko
prodajno enoto skenirajo na katerem koli maloprodajnem mestu (20). Koda je
sestavljena iz števk in navpičnih črt različnih debelin (Slika 5). Pomemben del kode je
tudi bel negativni prostor skupaj s svetlim robom, ki mora za uspešno odčitavanje ostati
prazen (20).

Slika 5: Koda EAN (20)
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3

EKSPERIMENTALNI DEL

3.1 ANALIZA TRŽIŠČA
Ker oblikujemo za realnega naročnika in realni produkt, ki se bo prodajal v trgovinah
po Sloveniji ter morda v prihodnosti tudi v tujini, smo najprej raziskali trg in konkurenco.
V Sloveniji, poleg naročnika, produkt proizvajata in prodajata še dve podjetji. Prvo
podjetje je Zelena kaplja, ki je bolj prisotno v medijskem prostoru, nekoliko manj pa na
trgovskih policah; namesto tega svojim kupcem ponujajo brezplačno dostavo produkta.
Njihovo pakiranje vsebuje 32 skodelic soka pirine trave po 28 ml; neto teža pakiranja
znaša 896 gramov in se trži po ceni 60 €. Drugo podjetje je Zeleno obilje, ki zamrznjen
sok pakira v 400-gramski paket, v katerem je 36 enot soka; na svoji spletni strani
navajajo ceno 22 € pri osebnem prevzemu na Ptuju ali v Ljubljani. Imajo še dve
prodajni mesti v trgovinah v Ljubljani; tam smo zasledili njihov produkt po ceni 30 € za
paket.
a) Zelena kaplja
Zelena kaplja pakira produkt v kartonsko škatlo, v kateri sta prav tako dve kartonski
škatli polovične velikosti celotne površine (Slika 6). V njih so skodelice PVC s
pokrovčkom, kjer je zamrznjen sok. Materiali bistveno ne pripomorejo k ohranjanju
vsebine v zamrznjenem stanju. Na pokrovčku je okrogla nalepka z logotipom, napis
»100 % NATURAL« ter napisi imena izdelka v nemškem, angleškem in italijanskem
jeziku. Skodelice samostojno stojijo v dveh nivojih in so pakirane v belo kartonsko
škatlo, na kateri je tiskan vzorec iz naziva izdelka v prej navedenih jezikih. Vse je
pakirano v največjo škatlo, ki predstavlja zunanji videz paketa; ta je temno zelene barve
z belimi grafičnimi elementi. Grafični elementi krožnih oblik posnemajo skodelice z
vsebino; grafična podoba je preprosta in ne vključuje fotografij. Zgornja ploskev je bolj
razgibana in svetlejša, na njej so podatki, ki jih je proizvajalec želel poudariti; stranice
so temno zelenih barv, na njih so podatki, napisani z belo barvo in linearno tipografijo.
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Slika 6: Pakiranje izdelka podjetja Zelena kaplja (21)

b) Zeleno obilje
Pakiranje podjetja Zeleno obilje, prikazano na Sliki 7, izhaja iz podobne oblike in
materialov pakiranja kakor pakiranje podjetja Zeleno bogastvo. Na kartonski škatli
navajajo, da je v pakiranju 36 kock zamrznjenega soka. Grafična podoba je svetlejših
barv z napisi v zelenih in rjavih barvah; imena proizvajalca ne poudarja ter ga ne
nakazuje z logotipom.

Slika 7: Pakiranje izdelka podjetja Zeleno obilje (22)
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Zaradi načina prodaje konkurence, ki je bolj neposreden, koncentriran, ali se celo
dostavlja na dom, ugotavljamo, da so potrebe po embalaži drugačne. Njihove stranke
pridejo po izdelek praviloma na prevzemno mesto in so na nakup pripravljene. S seboj
imajo po potrebi hladilno torbo in so po prevzemu namenjene domov, kjer bodo izdelek
shranile na primerno temperaturo v zamrzovalniku.
Pristop naročnika, podjetja Zeleno bogastvo, je drugačen od pristopa omenjenih
konkurenčnih podjetij. Kupcem izdelek predstavijo v trgovini, v katero stranke niso
prišle z namenom, da kupijo zamrznjeni izdelek. Ker imajo možnost, da izdelek
poskusijo oz. jim ga temeljito predstavi sam proizvajalec, se za nakup pogosto odločijo
v trenutku. Kot oviro, ki jim preprečuje nakup, pogosto navedejo, da se bojijo, da
izdelka ne bodo mogle prenesti pravočasno na primerno temperaturo.

3.2 OBLIKOVANJE CELOSTNE GRAFIČNE PODOBE PODJETJA
Ko se je začelo podjetje s svojim produktom prebijati na trg, je napočil čas izdelave
celostne grafične podobe, s katero bodo lahko gradili na svoji prepoznavnosti. Želja
podjetja je, da poskuša v vseh elementih predstaviti ljudem, kaj točno njihov produkt
je in kako se pridobiva. Pri tem smo začeli z oblikovanjem logotipa, določanjem barv
in pridobivanjem slikovnega materiala.
Logotip, prikazan na Sliki 8, predstavlja bilke mlade pirine trave in kozarec soka. Iz
bilke se cedi kapljica soka, ki izteka v kozarec. Izbrane barve izhajajo iz izdelka in
surovine, iz katere se izdelek pridobiva. Sok, še posebej zamrznjen, ima močno temno
zeleno barvo, medtem ko imajo bilke mlade pire živahen svetlo zelen barvni odtenek.
Logotip se lahko uporablja v enobarvni različici, v pozitivu ali negativu. Definirani sta
dve primarni barvi, temno zelena v vrednostih C: 72 %, M: 27 %, Y: 100 %, K: 11 % in
svetlejši odtenek zelene z vrednostmi C: 50 %, M: 11 %, Y: 100 %, K: 0 %.
Tipografijo, ki je del logotipa, smo za novo embalažo nekoliko prilagodili; je preprosta
in lahko berljiva v manjših dimenzijah. Postavljena je pod znak, za možnost
horizontalne rabe in ob znak, za primere, ko pride v poštev vertikalna raba logotipa.
Razmerje v odnosu grafika – tipografija smo zmanjšali.
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Slika 8: Horizontalni barvni logotip, negativ in pozitiv

3.3 PREOBLIKOVANJE OBSTOJEČE EMBALAŽE
Prvo kartonsko embalažo smo zasnovali po obstoječi mreži, prilagojeni dimenzijam
produkta. To pomeni, da je njena oblika standardna, proizvajalcu pa za izdelavo ni bilo
treba izdelovati novega orodja. S tem so se bistveno znižali začetni stroški izdelave.
Na začetku je potekala proizvodnja v zelo majhnih količinah, odjemalci so bili predvsem
sorodniki in znanci. Prodaja je potekala izključno pri proizvajalcu na sedežu podjetja
ali po dogovoru z dostavo.
Obstoječ dizajn je druga verzija, ki je bila za ta izdelek uporabljena. Prva embalaža ni
vsebovala vseh potrebnih oznak in podatkov, saj se izdelek še ni prodajal. Podjetje
takrat tudi ni imelo celostne grafične podobe, po kateri bi bila oblikovana embalaža.
Za prenovo smo se odločili, ko je podjetje razširilo domačo proizvodnjo in začelo
izdelek tržiti po trgovinah. Takrat se je izkazala potreba po novih oznakah in podatkih,
večjezičnih napisih ter drugih zakonsko predpisanih vsebinah; hkrati se je začela
oblikovati tudi celostna grafična podoba.
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Videz izdelka mora kupcem predstaviti produkt v najboljši luči ter jim vzbuditi zanimanje
in zaupanje. Vse oznake morajo biti jasne in pa pravilih zakonodaje. Prikazovati mora
logotip podjetja in slediti celostni grafični podobi, da bo izdelek prepoznaven za kupce,
ki podjetje že poznajo. To pomeni, da je zaželena uporaba barv, tipografije in drugih
grafičnih materialov, ki jih podjetje že uporablja.
Za oblikovanje embalaže smo uporabili programska orodja Adobe Photoshop, Adobe
Illustrator in Adobe InDesign. S prvim smo urejali slikovni material bitnih grafik in
fotografij, z drugim vektorsko grafiko, s tretjim pa postavitev besedila ter drugih
elementov v celoto.
Ker je izdelek dokaj neznan, smo dali velik poudarek slikovnemu materialu –
fotografijam izdelka in rastline, iz katere se pridobiva. Fotografije sem posnela z
zrcalno refleksnim fotoaparatom in jih na računalniku obdelala do želenega videza.
Izbrali smo primarno in sekundarno tipografijo. Odločili smo se za črkovne vrste iz
spletnega mesta Google Fonts, kjer najdemo velik izbor črkovnih vrst, prostih za
uporabo v komercialne namene. Za primarno črkovno vrsto sem izbrala linearno
tipografsko družino Fira oblikovalskega studia Carrois Apostrophe, za sekundarno
pisavo pa kurzivno črkovno vrsto Pacifico, oblikovalca Vernona Adamsa. S primarno
črkovno vrsto je pisana večina besedil, saj je berljiva in nevtralna, sekundarna črkovna
vrsta pa je akcidenčna pisava, uporabljena za naziv produkta ter druge morebitne
poudarke. Od konkurence se pri tem razlikujemo, saj smo edini, ki uporabljamo bolj
igrivo, kurzivno tipografijo. Obe imata izdelane vse znake tudi za pisanje v slovenskem,
nemškem, italijanskem in hrvaškem jeziku.
Barve, ki so uporabljene na embalaži in vseh materialih, kjer se proizvod oglašuje, so
bela v vrednostih C: 0 %, M: 0 %, Y: 0 %, K: 0 %, temno siva v vrednostih C: 0 %, M:
0 %, Y: 0 %, K: 85 % in zelena, ki se v različnih odtenkih izraža skozi fotografije.

a) Oblikovanje ikon
Proizvajalec je želel jasno prikazati in poudariti, da je proizvod slovenskega porekla.
Da se izognemo pisanju podatkov v vseh jezikih, sem izdelala ikono. V krogu, ki se
sklada z drugimi oblikovnimi elementi, smo oblikovali slovensko zastavo. V primarnih
jezikih
smo
pripisali
še
SLO
PROIZVOD
in
SLO
PRODUCT.
Tako smo storili tudi pri podatku, da izdelek ne vsebuje glutena. To je zelo pomembno
za ljudi, ki so na gluten občutljivi ali ga ne želijo oz. ne smejo uživati. Znak smo
oblikovali v krogu, s prečrtanim, linijsko, narisanim klasom. Podobni znaki se
uporabljajo na več izdelkih brez glutena, zato bodo ljudje znak hitro prepoznali. Za
nedvoumnost smo znaku dodali pripis brez glutena v slovenskem in angleškem jeziku.
Prikaz novega dizajna je na Sliki 9 in ikon na Sliki 10.
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Slika 9: Dizajn obstoječe embalaže z mrežo

Slika 10: Izdelava ikon v programu Adobe Illustrator

b) Oznake in podatki
Na embalaži so vključene prej omenjene ikone, BIO in EKO certifikata, tabela hranilnih
vrednosti, fotografija zamrznjenega soka ter fotografija rastoče pire, neto masa, število
enot, v katere je zamrznjen sok razdeljen, in logotip. Embalaža vsebuje naziv produkta
v slovenskem in angleškem jeziku (pomembneje) ter v italijanskem in nemškem jeziku.
Prav tako navajamo podatke o proizvajalcu, daljši opis v angleškem in slovenskem
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jeziku ter krajšega v italijanščini in nemščini. Zapisan je datum uporabe, način
hranjenja in podatek o tem, kje so navodila za uporabo.
c) Navodila za uporabo
V paket priložimo tudi navodila za uporabo, kot za takšna živila veleva zakonodaja.
Navodila so pisana v štirih jezikih. Tiskamo jih z ofsetnim tiskom na povoskan papir
velikosti A5, 210 x 148 milimetrov. Uporabljena pisava sledi celostni podobi, vendar je
uporabljena zgoščena verzija, Fira Condensed. Takšna črkovna vrsta je sicer slabše
berljiva, saj ima ožje znake, ampak zato pridobimo prostor, ki ga v tem primeru nujno
potrebujemo, saj je besedila dokaj veliko za takšen format. Tiskanje na večji,
nestandardiziran format bi pomenilo dodatne stroške pri tisku in zlaganju.

3.4 ANALIZA OBSTOJEČE EMBALAŽE
Obstoječa primarna embalaža je iz kartona gramature 450 g/m2, klasifikacije GN3. To
je premazan recikliran karton s posebnim volumnom. Notranje dimenzije so 123 x 63
x 151 mm. Po zunanji strani je potiskan. Karton je zaradi premazane zunanje strani
odporen proti vlagi in primeren za hranjenje v zamrzovalniku, vendar je izdelek v njem
izpostavljen nihanju temperatur ter hitremu topljenju. Vloga sekundarne embalaže je
trenutno le, da nosi informacijo o produktu, zato je v tem segmentu embalažnega
sistema še veliko prostora za izboljšave.
Sekundarna embalaža je vrečka iz polistirena (PS), ki vsebuje zamrznjen sok mlade
pire. Vrečka je oblikovana tako, da se s pomočjo prekatov sok deli na posamezne
enote elipsastih oblik, kar omogoča lažje doziranje. To je embalaža, ki varuje živila
pred razlitjem in kontaminacijo.
Naredili smo eksperiment, ki nam je povedal, koliko časa je produkt, zapakiran na
obstoječ način, lahko izpostavljen sobni temperaturi, preden se vsebina začne taliti.
Pri eksperimentu smo opravljali meritve časa in temperature. Eksperiment je potekal
pri sobni temperaturi, 21 ºC. Pakirana produkta sta bila vzeta iz zamrzovalnika, ki
vzdržuje konstantno temperaturo -18 °C, kot je minimalna zahteva za hranjenje
produkta. Meritve temperature smo opravljali vsakih 15 minut, z merilnikom za hrano,
ki je bil vstavljen v škatlo. Škatli sta bili postavljeni na leseno podlago, kot je razvidno
s Slike 11.
Za primerjavo smo delali eksperiment na škatli, v kateri je zamrznjen sok dodatno
pakiran v vakuumsko vrečko in na navadnem pakiranju, ki ne vključuje vakuumske
vrečke.
Da produktu ustvarimo dodatno termalno zaščito, smo vrečke z zamrznjenim sokom
vstavili v vrečko za vakuumiranje in z vakuumskim aparatom odstranili odvečni zrak,
ki bi lahko pospešil postopek taljenja. Pri vakuumiranju odstranimo kisik iz embalaže,
kar podaljša obstojnost izdelka. Vakuumske vrečke so iz dvoplastne poliamidne folije,
ki deluje kot neprepustni material in polietilena, ki je varilni material. Debelina folije je
105 mikronov. Vakuumske vrečke so fleksibilne, neprepustne, živilsko neoporečne ter
nevtralne na okus in vonj. V primeru topljenja izdelka učinkovito preprečijo iztekanje
tekočine.
18

Slika 11: Opravljanje meritev temperature
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4

REZULTATI IN RAZPRAVA

4.1 Rezultat analize tržišča in obstoječe embalaže
Embalaža treh analiziranih podjetij je kartonska; izdelka podjetij Zeleno obilje in Zeleno
bogastvo imata podobno zasnovo ter obliko in primarni material, v katerem je izdelek.
Primerjava cene na količino za kilogram soka se bistveno ne razlikuje. Zeleno bogastvo
postavlja ceno za kilogram zamrznjenega soka 75 €, Zelena kaplja 67 €, Zeleno obilje
pa 55 €. Primerjava velja za cene, ki jih proizvajalci navajajo na spletu. Cene se lahko
razlikujejo glede na prodajno mesto.
Ugotavljamo, da je trenutna cena naročnika višja od cene konkurence; kljub temu
prodaja narašča in zaloge velikokrat ne zadostujejo povpraševanju na trgu. Zeleno
bogastvo je na tržišču prisotno z vedno novimi brezplačnimi predavanji, kjer
morebitnim uporabnikom predstavijo produkt in jim z osebnim pristopom uspešneje
svetujejo. Predavanja se odvijajo glede na povpraševanje, na prodajnih mestih ali
drugje, kjer se gibajo ljudje te ciljne skupine; trenutno ponujajo izdelek na tridesetih
prodajnih mestih v Sloveniji. S pomočjo distributerjev prodirajo tudi na trge sosednjih
držav. Cena je sicer zaradi posrednikov višja, vendar s tem približajo svoj izdelek širši
skupini kupcev. Naslednja prednost, ki jo imajo pred glavnim konkurentom, podjetjem
Zelena kaplja, je manjša količina dnevnih odmerkov. Podjetje namreč ugotavlja, da za
zdravega človeka, ki uživa sok preventivno, zadošča dnevna količina 11 gramov.
Stranke z njihovim produktom prihranijo, saj jim ni treba plačevati in zaužiti
prekomernih doz; zaradi manjših porcij pa tudi lažje ter bolj natančno določijo, kakšno
količino naj zaužije človek, ki si s produktom lajša zdravstvene težave.
Analiza embalaže Zeleno bogastvo je pokazala, da je temperatura v škatli z
vakuumskim pakiranjem že po petnajstih minutah zrastla, saj je bilo v škatli 2,6 °C, kar
pomeni, da se je proces taljenja lahko začel le nekaj minut po odstranitvi produkta iz
hlajenega okolja. To dokazuje, da lahko temperatura niha že pri daljšem odprtju
zamrzovalnika, kar tudi vpliva na kakovost zamrznjenega izdelka. Po tem je
temperatura naraščala počasneje. Po treh urah je bil izdelek že vidno raztaljen.
Produkt bi bil še vedno kakovosten, če bi ga zaužili takoj, ni pa več primeren za
ponovno zamrzovanje in bi ga bilo treba zavreči.
Pri navadnem pakiranju je bilo po petnajstih minutah v notranjosti škatle že 11,3 °C.
Sok se je začel vidno taliti že po dveh urah, kar se je videlo tudi po tem, da je iz vrečke
pronical v škatlo. Meritve smo na tej točki tudi zaključili, kot najdaljši čas še sprejemljive
izpostavljenosti smo ocenili uro in pol. Na sliki je prikazano običajno pakiranje brez
vakuumiranja po dveh urah na sobni temperaturi.
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Slika 12: Pakiranje zamrznjenega soka po dveh urah na sobni temperaturi

Primerjava naraščanja temperatur v škatli z različno pakiranim zamrznjenim sokom je
prikazana z grafom na Sliki 13. Modra linija prikazuje pakiranje produkta brez postopka
vakuumiranja, oranžna pa zamrznjen sok, pakiran v vakuumirani vrečki.
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Slika 13: Primerjava naraščanja temperature dveh različnih pakiranj
Ugotovili smo, da vakuumsko pakiranje izdelka znatno izboljša njegovo odpornost na
višje temperature. V primeru, da se izdelek raztali, ščiti tudi pred razlitjem.
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Ocenili smo, da je maksimalna izpostavljenost sobni temperaturi, ko je lahko izdelek
še primeren za ponovno zamrzovanje, dve uri. V poletnih mesecih, ko so temperature
zunaj in v avtih znatno višje, proizvajalec priporoča vsaj prepolovljeno časovno dobo,
torej maksimalno eno uro izpostavljenosti zunanji temperaturi.

Slika 14: Raztaljeni in neraztaljeni vakuumsko pakiran sok
Preizkušali smo tudi mehansko odpornost pred poškodbami; to smo preverjali s padci
zapakiranega izdelka z različnih višin. Različne poskuse poškodovanja vsakdanjih
primerov, ki bi lahko bili relevantni za kupce in transport, je embalaža prenesla dobro.
Njena vsebina je dovolj trdna, da padci in udarci nanjo nimajo vpliva v tej meri, da bi
lahko ogrozili vsebino.

4.2 NAČRTOVANJE IN IZDELAVA NOVE EMBALAŽE
Obstoječa embalaža predstavlja približno 5 % maloprodajne cene produkta. Želja
naročnika je, da je cena izdelka, čim nižja, saj je tako izdelek cenovno dostopen večji
skupini ljudi. Po pričevanju kupcev in dosedanjih izkušnjah naročnik ocenjuje, da bi
lahko izboljšana embalaža povečala prodajo. Tako je bil določen maksimalni strošek
na embalažo 3,5 € pri količini 2000 kosov.

4.2.1 IZBIRA MATERIALA
Pri izbiri materiala smo upoštevali cenovne in produkcijske omejitve, s katerimi se
bomo srečevali pri izdelavi embalaže po meri za manjše naklade. Aktivno embalažo
smo izključili, saj bi bila produkcija predraga. Ugotovili smo tudi, da med ljudmi še ni
dobro sprejeta, saj o njej ne vedo dovolj. Našo ciljno skupino predstavljajo ljudje, ki
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nakupujejo v ekoloških trgovinah in ti so lahko precej zadržani do novih tehnologij, ki
bi vplivale na kakovost prehrambnega produkta.
Inteligentna embalažna tehnologija, pri kateri je bil najzanimivejši indikator častemperatura, se je izkazala za cenovno dokaj ugodno. Na spletu smo našli široko
ponudbo indikatorjev, ki prikazujejo tri stopnje izpostavljenosti: nad dve uri, nad
dvanajst ur in nad štirinajst ur. Vsi indikatorji imajo določeno temperaturno mejo, pri
prekoračitvi katere se začne šteti čas. Najprimernejša bi bila meja 0 °C, vendar nam
indikator ne bi povedal dovolj, saj je naš cilj obdržati izdelek, zamrznjen štiri ure na
sobni temperaturi. Ugotavljamo, da bi se ta tehnologija najbolje obnesla, če bi bil
indikator nameščen znotraj novega embalažnega sistema, saj bi nam tako povedal
resnično izpostavljenost produkta temperaturi. Ker pa stranka odpre paket doma, se v
primeru, da indikator kaže predolgo izpostavljenost, pojavi problem reklamacije. Ker
ne moremo vedeti, kdaj se je izpostavljenost zgodila, tudi ne vemo, ali je zanjo
odgovorna stranka, prodajalec ali proizvajalec. Zaradi te težave smo idejo o indikatorju
opustili.
Zaradi cenovnih in produkcijskih omejitev smo izbirali med embalažo iz valovitega
kartona ter ekspandiranim polistirenom. Zaradi boljših izolacijskih lastnosti in
odpornosti na vlago smo naposled izbrali embalažo iz ekspandiranega polistirena, s
papirnatim ovitkom. Ekspandiran polistiren omogoča odlično zaščito pred
temperaturnimi vplivi in mehanskimi poškodbami. V Sloveniji je več podjetij, ki lahko
takšno embalažo izdelajo tudi za manjše serije po nizki ceni, če le-ta ni preveč
zahtevno oblikovana.
Papirnati ovitek rešuje problem tiska na izbrani material in omogoča tisk na manjše
naklade ter hitro menjavo brez večjih stroškov, v primeru, da se kateri, izmed podatkov
na embalaži, spremeni.

4.2.2 NAČRTOVANJE EMBALAŽE
Pri načrtovanju nove embalaže z izbranimi materiali smo se osredotočali predvsem na
doseganje primarnega cilja – izboljšanje termične obstojnosti izdelka, da bo prenesel
štiriurno izpostavljenost temperaturi približno 20 °C. Razmišljali smo v smeri načela 3
R (reduce, reuse, recycle; v prevodu: zmanjšaj, ponovno uporabi, recikliraj). Zasnova
embalaže mora biti primerna za izdelavo v manjših nakladah.
4.2.2.1 Prva ideja
Začetna ideja je vključevala spremembo obeh komponent embalažnega sistema:
primarno embalažo za pakiranje soka, za kar se trenutno uporablja vrečka PS, in
zunanjo, sekundarno embalažo, ki je pri obstoječem pakiranju iz kartona. Zunanja
embalaža iz ekspandiranega polistirena bi bila v obliki valja in sestavljena iz dveh
delov, ki se na sredini skleneta. Stik med obema deloma je oblikovan zobničasto, saj
se tako bolje zapira in je bolje zavarovana pred vdorom toplega zraka. Ko je dodan še
papirnati ovitek, se spoj ne opazi, kar daje estetski videz.
V notranjosti bi bil zamrznjen sok pakiran v več paličic, oblikovanih podobno kot
slamica za pijačo ali vrečka v obliki malo širšega tulca (Slika 15). Ta oblika bi
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omogočala hitrejše taljenje, ko se uporabnik odloči sok zaužiti. Prav tako bi olajšala
uporabo, saj bi lahko sok pili direktno iz slamice. To je velika prednost, saj sok v
kozarcu pušča močno barvo, ki jo je težko očistiti, če tega ne storimo takoj. Uporabnik
bi lahko vrečko s sokom vzel tudi s seboj in jo spil po poti.

Slika 15: Skica prve ideje

Vendar se je zataknilo pri iskanju ponudnika, ki bi te vrečke izdelal, saj gre za manjše
količine popolnoma na novo zasnovane oblike in velikosti. Poleg tega so se pojavile
težave pri pakiranju v takšno embalažo. Potrebovali bi namreč primerne pakirne stroje,
kar bi pomenilo veliko investicijo za podjetje. Ker podjetje raste in se širi, ideje nismo
popolnoma ovrgli, temveč bomo o njej še razmislili, ko se bo proizvodnja povečala, kar
načrtujemo v letu 2019. Tako smo se glede na omejen čas po analizi stroškov odločili,
da primarne embalaže za zdaj ne spreminjamo.

4.2.2.2 Druga ideja
Po opustitvi prvotne zamisli smo idejo prilagodili zmožnostim in jo zasnovali na novo.
Izhajali smo iz izvirne oblike kvadra, saj se tako najlepše prilagaja obliki vakuumsko
pakiranih vrečk s sokom, izdelava pa je enostavnejša in cenejša. Njena prednost je
tudi, da pri transportu zavzame manj prostora. Kvader je deljen na dva dela, in se na
sredini ali pri vrhu sestavi, kot je razvidno s Slike 16. Grafiko in vse podatke, lahko nosi
papirnati ovoj ali etiketa. Za to idejo smo se na koncu tudi odločili.
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Slika 16: Skica druge ideje

4.2.2.3 Tretja ideja
Tretja ideja predstavlja rešitev, ki bi pomenila najmanj posega v obstoječo embalažo.
Podobno kot druga vključuje vakuumsko pakirano vrečko z zamrznjenim sokom in
škatlo, narejeno iz EPS-a. Stiroporna škatla bi v tem primeru služila kot sekundarna
embalaža za transport. Bila bi večja od škatle, predstavljene v drugi ideji, in bi vanjo
vložili celotno pakiranje, vključno s kartonsko škatlo. Prodajala bi se ločeno kot vračljiva
embalaža, ki bi jo lahko ob izdelku kupila stranka, ki na nakup izdelka ni bila predhodno
pripravljena oz. nima s seboj zamrzovalne torbe. Papirnati ovoj v tem primeru ne bi bil
potreben, saj bi vse informacije nosila notranja kartonska embalaža. Na embalaži EPS
bi bili vtisnjeni logotip podjetja in morebitne označbe. Prednost tega je manj odvečne
embalaže za tiste, ki je ne potrebujejo. Slabost je v dodatnem dogovarjanju s trgovci o
prodaji in sprejemanju vračljive embalaže, ob čemer se vrne kavcija ali del denarja.
Stranko bi bilo treba o možnosti dokupa škatle informirati vnaprej.

4.3 IZDELAVA PROTOTIPA IN ANALIZA
Pri izdelavi nove embalaže smo najprej izdelali prototip iz ekspandiranega polistirena
FRAGMAT EPS 100, ki ga izdelujejo v podjetju Fragmat. Zanj navajajo naslednje
lastnosti:
-

tlačna trdnost 100 kPa (10 % def.) po SIST EN 13163,
razred gorljivosti E po EN 13501-1 oz. B1 po DIN 4102,
toplotna prevodnost = 0,036 W/(m.K).

Prototip smo izdelali v velikosti, ki ustreza trenutni vsebini; to je 15 cm širok, 17 cm
dolg in 10 cm globok kvader, s stranicami debeline 2 cm. Izdelava je potekala ročno,
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z izrezovanjem. Zaradi omejitev pri natančnosti ročnega rezanja materiala prototip ni
vseboval zobničastega roba na spoju in tanjših stranic.
V dvodelni model iz ekspandiranega polistirena dimenzij 15 x 17 x 10 cm in debeline
stranic 2 cm smo vstavili vakuumsko pakirano vrečko PS, v kateri je zamrznjen pirin
sok, ter paket neprodušno zaprli. Meritve temperature v notranjosti niso bile mogoče,
saj bi s tem prepustili v embalažo zunanji zrak. Preizkus smo opravili na sobni
temperaturi pri 21 °C. Po štirih urah smo paket odprli, vsebina pa ni kazala nobenih
znakov topljenja, zato smo embalažo označili kot uspešno.
Prototip se je pri poustvarjanju realnih okoliščin, pri katerih bi se lahko embalaža
poškodovala (padec, zmečkanje, vlaga), dobro odrezal. Njegova slabost v primerjavi s
kartonsko škatlo je, da pri obremenitvi hitreje poči.
Nadaljnji preizkusi bi morali vsebovati prototipe s tanjšimi stenami, vendar nam jih
ročno ni uspelo dovolj natančno izdelati, da bi lahko analize z njimi upoštevali kot
zanesljive.

4.4 PRODUKCIJA IN TISK EMBALAŽE
Končna zasnova embalaže bo škatla EPS iz dveh delov, prelepljena z dvema
etiketama na sprednjem in zadnjem delu. Spoj obeh delov bo pri vrhu, etiketa pa bo
poskrbela, da se oba dela po odprtju še vedno stikata.
Za izdelavo se dogovarjamo s podjetjem, ki se ukvarja z izdelavo embalaže z
materialoma EPS in EPP. V podjetju ponujajo med svojimi storitvami tudi izdelavo
različnih posebnih oblik in formatov. Za manjše količine in enostavnejše oblike se
embalaža izdeluje z rezanjem ter različnimi načini obdelave stiroporja. Če so naklade
višje oziroma bolj kompleksnih oblik, jih izdelajo s posebnimi orodji (kalupi). Na vrhu
embalaže bo vtisnjen logotip podjetja Zeleno bogastvo. Ponujajo tudi različne gostote
in barve materiala, z antistatično zaščito, vendar navajajo, da bistvenih razlik med
vrstami EPS-a, ki ga ponujajo pri termični obstojnosti, ni. Skupaj s podjetjem, ki bo
embalažo izdelovalo, bomo raziskali, kolikšna je minimalna debelina stene, ki še
zadostuje za tolikšno toplotno izolacija. Ročno izdelovanje z manjšimi debelinami sten
je namreč prezahtevno in nenatančno, da bi lahko precizno določili primerno debelino.
Prav tako bomo poiskali najboljšo rešitev za oblikovanje spoja, ki mora biti izdelan
zobničasto. Tak primer je tudi embalaža, v kateri se hrani matični mleček (Slika 17).
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Slika 17: Embalaža EPS za matični mleček

Etikete bomo tiskali v tiskarni, s tehniko digitalnega tiska, ki je v primeru manjših naklad
najugodnejša rešitev. Odločili smo se za oblikovanje dveh etiket, ki se bosta prilepili
na sprednjo in zadnjo stran; dimenzija etiket je 4 cm manjša od škatle, in pušča ne
polepljeni rob 2 cm na vsaki strani. Etiketi bosta zagotavljali, da izdelka ne bo možno
neopazno odpreti in zapreti; za odpiranje bo treba prerezati etiketo na zadnji strani.
Etiketa se lahko na mestu, kjer se škatla odpira, perforira. Perforacija bi omogočala
lažje odpiranje, brez pripomočkov, kot so škarje ali nož; zanjo se bomo odločili v
primeru dovolj ugodne ponudbe.

4.5 OBLIKOVANJE ETIKETE
Pri oblikovanju etiket smo izhajali iz že postavljenega dizajna za obstoječo škatlo.
Nismo ga zelo spreminjali, saj želimo, da kljub uporabljenim novim materialom obdrži
osnovno formo, ki jo bodo obstoječe stranke lahko prepoznale. Pri prenovi smo dizajn
nekoliko posodobili, vendar smo ohranili glavne elemente, kot so tipografija, barve in
nekateri slikovni material. Tipografijo, ki je bila prej uporabljena za naslov, smo
zamenjali s primarno tipografijo, ki se pojavlja na vseh materialih; to je tipografska
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družina Fira, ki ponuja nekoliko bolj sodoben in svež videz. Poleg fotografije, ki je bila
že uporabljena, smo uporabili tudi fotografijo kozarca s sokom in mlade pire s
koreninami. Na prvi strani smo uporabili že izdelane ikone in pridobljene certifikate.
Prav tako želimo pridobiti certifikat za veganski izdelek, ki bo nameščen na embalažo.
V ozadje smo postavili teksturo naravnega papirja, ki preprečuje popolno belino in daje
naravnejši videz. Horizontalna različica logotipa v beli barvi je postavljena na vrh etiket
na obeh straneh. Na prvi strani (Slika 18) so predvsem slikovno gradivo in
najpomembnejše informacije; prva stran je tista, ki mora kupca pritegniti in mu čim prej
sporočiti, za kateri produkt ter proizvajalca gre.

Slika 18: Nalepka za prednjo stran nove embalaže

Na zadnji strani najdemo naziv in kratek opis proizvoda v slovenščini, angleščini,
nemščini ter italijanščini; oznake, tabelo hranilnih vrednosti, proizvajalca, kodo EAN,
neto količino, podatek o roku trajanja itd. S črtkano črto in ikono škarij je označeno
mesto, kjer je treba odpreti oz. zarezati nalepko (Slika 19).
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Slika 19: Nalepka za zadnjo stran nove embalaže

4.6 KONČNI IZDELEK
Končni izdelek je prototip dvodelne škatle EPS. Ko je sestavljena, so njene zunanje
dimenzije 15 x 17 x 10 cm. Debelina stranic je 2 cm; na prvi in zadnji strani sta
nalepljeni etiketi dimenzij 11 x 13 cm. Odpira se tako, da se nalepka na zadnji strani
na označenem delu prereže. Pokrov se na tej strani dvigne, na drugi strani pa je še
vedno pritrjen k spodnjemu delu, saj ju združuje sprednja nalepka. Na Slikah 20 in 21
sta prikazana 3D modela, s prednje in zadnje strani.
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Slika 20: 3D model končne embalaže spredaj
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Slika 21: 3D model končne embalaže zadaj
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ZAKLJUČEK

V okviru diplomskega dela smo si zadali, da embalaža zamrznjenega soka uspe na
sobni temperaturi zadržati sok v zamrznjeni obliki vsaj štiri ure. To hipotezo smo s
preizkusom potrdili in s tem bistveno olajšali transport ter prodajo izdelka.
Druga hipoteza je bila, da bodo izbrani materiali okolju prijazni. To hipotezo moramo
delno zavreči, saj smo primarni vrečki PS dodali vakuumsko vrečko in tako povečali
količino plastike na en paket. Zaradi tega bomo v sodelovanju s podjetjem iskali nove
rešitve, predvsem ob povečanju prodaje. Nov uporabljeni material je EPS, ki ne
vsebuje nevarnih snovi (HBCD free) in se lahko 100 % reciklira. Materiali niso naravni,
vendar so reciklabilni.
Tretjo hipotezo, da bosta oblika in videz privlačna in prepoznavna, je težko ovreči oz.
potrditi, saj je precej subjektivne narave. Uporabljen dizajn je že zaživel v praksi na
obstoječi embalaži in je bil med strankami dobro sprejet. Posamezni elementi so močni
in jih je mogoče aplicirati na različne materiale ter pri tem ohranjati prepoznavnost
znamke, ki jo ta s časom pridobiva. Upoštevane so bile želje naročnika, ki je z
izdelanim zadovoljen.
Poiskali smo rešitev, ki jo bomo v praksi lahko izdelali in uporabljali. Proizvajalcu
poteka pakiranja ne bo treba bistveno spreminjati niti investirati v nove pripomočke.
Cena izdelka se zaradi cene embalaže ne bo zvišala. S tem potrjujemo zadnjo
hipotezo.
Postavljene hipoteze so se večinoma izkazale za pravilne, zato menimo, da je projekt
uspešen. Največ poudarka je na prvi hipotezi, ki ima za naročnika bistven pomen v
praksi in je bila tudi razlog potrebe po novih materialih ter novem embalažnem sistemu.
S spremembo primarne embalaže smo dosegli lažje transportiranje produkta tako za
proizvajalca kot za kupce, kar je bil cilj diplomskega dela.
Ugotovili smo, da je zelo težko zamenjati standardne oblike in materiale, saj so stroški
pri manjših nakladah previsoki. Zamrznjeni produkti na slovenskem trgu pri svoji
embalaži niso zelo inovativni, večina jih uporablja karton ali PP. Res pa je, da je velika
večina zamrznjenih izdelkov nizkocenovnih, kar ne pušča veliko prostora za stroške
izdelave embalaže.
Izdelana embalaža za zdaj dobro pokriva potrebe in zmožnosti podjetja pri prodaji
dotičnega izdelka. V sodelovanju s podjetjem ugotavljamo, da je treba z razvojem in
rastjo proizvodnje vedno posodabljati embalažo, da kar najbolj ustreza potrebam
izdelka, ki ga ščiti ter ima pri tem najmanj negativne posledice za okolje. Vsak dan
prihajajo k nam namreč nove tehnologije, ki postajajo cenovno dostopnejše. Pri
masovni proizvodnji je pri načrtovanju embalaže veliko več odprtih možnosti, saj so
stroški raziskav, izdelav prototipov, analiz in izdelave orodij enkraten strošek. Vpliv na
okolje je tam še toliko bolj pomemben, saj se pri masovni proizvodnji pozna že
najmanjša optimizacija procesa izdelave ali uporabe materiala, ki rezultira v manjši
porabi energije in manj odpadkih.
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