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Seznam uporabljenih kratic in izrazov
CGP – celostna grafična podoba
stout – Tipično irsko temno pivo zgornjega vretja z okusom praženega ječmena
in kremasto peno. Je močnejša različica piva porter.
india pale ale ali IPA – Svetlejše pivo zlato bakrene barve z visoko vsebnostjo
hmelja, srednje poudarjenim telesom in zmerno aromo.
mikropivovarna – Samostojna in neodvisna pivovarna, ki letno proizvede manjše
količine piva.
butično pivo – Posebno neserijsko pivo, ki se prideluje v manjših količinah s
poudarkom na kakovostnih sestavinah.
gramatura – Je teža enega kvadratnega metra papirja in se izraža v g/m2.
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Povzetek
V diplomskem delu je opisan celoten proces izdelave celostne grafične podobe
in njenih elementov za hipotetično pivovarsko podjetje. Proces izdelave se začne z
analizo podjetja in pregledom teoretičnih osnov oblikovalskih načel. Sledijo opisi
orodij in postopkov za načrtovanje in izdelavo celostne grafične podobe, med katerimi
je tudi analiza grafičnih podob konkurenčnih podjetij. V naslednjem delu se začne
idejna zasnova simbola pivovarne. Simbolu dodajamo še tipografijo in ostale
elemente, dokler ne nastane končen logotip. Sledi še načrt oblikovanja nekaj osnovnih
komunikacijskih sredstev, kot sta vizitka in nalepka. Na koncu pa so najprej
predstavljeni osnovni elementi celostne grafične podobe in primeri realne uporabe
komunikacijskih sredstev in komercialnega materiala.

Ključne besede: celostna grafična podoba, simbol, logotip, oblikovanje,
pivovarna, vizitka
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Abstract
The diploma thesis describes the whole process of designing a corporate identity
and its elements for a hypothetical brewing company. The production process begins
with the analysis of the company and a review of the theoretical design principles.
What follows are descriptions of the tools and procedures used for the production of a
complete corporate identity. Among them, there is an analysis of competing
companies. In the next section, we begin the conceptual design of the brewery symbol.
We continue to add elements like typography to the symbol until we get a finished
logo. What follows is a plan for creating some basic communication tools such as
business cards and bottle labels. Finally, the basic elements of the corporate identity
are presented and later shown with mockups of commercial and communication
materials.

Key words: complete corporate identity, symbol, logo, design, brewery,
business card
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1 Uvod
Celostna grafična podoba v osnovi podjetju zagotovi unikatno identiteto in ga na
tak način loči od konkurence. Poleg tega vsi elementi, ki jih potrebuje celostna grafična
podoba, vplivajo na pridobivanje pozornosti ciljnih potrošnikov. Z močnim sistemom
uporabe elementov celostne grafične podobe si zagotovimo podobo, ki bo organizacijo
javnosti predstavila v dobri luči. Glavni cilj diplomskega dela je od začetka izdelati
celostno grafično hipotetičnega podjetja Varilnica Bevk.
Da se lahko korektno soočimo s problemom izdelave celostne grafične podobe,
se na začetku diplomskega dela posvetimo osnovnim teoretičnim načelom oblikovanja
grafične podobe. Ker gre za izdelavo grafične podobe hipotetičnega podjetja, je na
mestu tudi podroben opis profila in analiza omenjenega podjetja.
V drugem poglavju je opis orodij in postopkov, s katerimi smo se srečali pri
izdelavi načrta in postavljanju smernic podobe Varilnice Bevk. Med njimi prevlada
analiza konkurence, s katero smo poskušali na podlagi dobre prakse konkurenčnih
podjetij izluščiti lastnosti, ki celostno grafično podobo naredijo dobro.
Sledita potek in izvedba dela, ki se začne s skiciranjem in razvijanjem ideje
simbola pivovarne. Iz skic se oblikuje logotip, tako da ustreza osebnosti in viziji
podjetja. Logotip postane tudi stalnica za oblikovanje ostalih elementov, kot so vizitke,
nalepke in spletna stran.
Na koncu je še povzetek rezultatov in prikaz uporabe celostne grafične podobe
v realnem okolju. Predstavi se celoten sistem uporabe logotipa in njegovo apliciranje
na vsakdanje poslovne in komercialne komponente.
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2 Pregled stanja
V ten poglavju je predstavljeno stanje, iz katerega smo pridobili pravilne
smernice in ideje za izdelavo celostne grafične podobe podjetja Varilnica Bevk. Ker
gre zgolj za hipotetično podjetje, smo podjetje najprej natančno opredelili in opisali.
Na podlagi profila, poslanstva in vizije podjetja smo predstavili kratko analizo. Po
rezultatih analize smo oblikovali prvotno idejo. V poglavju sledita tudi teorija
osnovnih oblikovalskih načel in teorija komunikacijskih sredstev, na podlagi katerih
smo idejo tudi realizirali.

2.1 Predstavitev podjetja
2.1.1 Profil
Varilnica Bevk je novoustanovljena družinska mikropivovarna iz okolice Škofje
Loke. Podoba pivovarne temelji predvsem na razgibani zgodovini in značilnostih
okoliških krajev. Od tod izvira tudi navdih za prvi dve pivi, in sicer pivo Ločan po
Škofji Loki in pivo Železnik po kraju Železniki iz Selške doline. Varilnica Bevk se
zelo posveča kakovosti in ustreznemu varjenju tako, da z izborom samo najboljših
sestavin ustvarja zares pristna butična piva. Pivo Železniki je torej močnejše pivo india
pale ale z nekoliko močnejšim telesom in okusom, v katerem se začuti prisotnost
mineralov. Namen piva je povzeti zgodovino kraja Železniki, ki je znan po bogati
železarski in kovaški zgodovini. Pivo Ločan pa pooseblja Škofjo Loko in njeno
povezanost s kavo. To je temno pivo stout z rahlo grenko-sladko aromo po kavi in
mehko peno, ki spominja na spenjeno mleko.
Podjetje želi z grafično podobo čim bolj očarati potrošnike in v njih vzbuditi
pripadnost do znamke. Varilnica cilja na bolj zahtevne in sofisticirane pivce, ki bodo
znali ceniti kakovostne sestavine in količino vloženega dela. Poleg tega pa je namen
varilnice tudi, da butično pivo približa širši javnosti in s tem poveča popularnost
tovrstnih piv.
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2.1.2 Poslanstvo
Poslanstvo varilnice je ustvarjati čim bolj kakovostno in okusno pivo in s tem
razveseljevati vse ljubitelje piva. Hkrati pa želi s pripovedovanjem zgodbe krajev
Škofjeloškega hribovja obujati pestro zgodovino.
2.1.3 Vizija
Vizija varilnice je počasi povečevati ponudbo piv in z investicijami v opremo še
dodatno dvigniti raven kakovosti in proizvodne zmogljivosti. Varilnica bo zastopala
svoja piva tudi na različnih mednarodnih tekmovanjih, kjer se bo potegovala za
različne nagrade in priznanja. Podjetje se bo ob mogoči rasti še vedno trudilo za
ustvarjanje kakovostnega produkta. V primeru dobre prepoznavnosti in velikega
povpraševanje je s širitvijo infrastrukture in opreme možno proizvajanje tudi nekoliko
bolj komercialnega piva, ki bi bilo cenovno ugodnejše in s tem dostopnejše širšemu
spektru potrošnikov.
2.1.4 Analiza podjetja
Podjetje je novoustanovljeno in v javnosti nima še nobene podobe, zato je treba
celostno grafično podobo zasnovati od začetka. Smernice za njeno stvaritev si bomo
pomagali izoblikovati z analiziranjem grafičnih podob nekaj uspešnih pivovarn.
Najbolj edinstvena lastnost pivovarne je njeno navezovanje na zgodovino krajev
Škofjeloškega hribovja, s katero pripoveduje zgodbo. Celostna grafična podoba mora
zato biti primerno oblikovana in prilagodljiva, da sledi smernicam, ki na najboljši
način predstavljajo zgodbo pivovarne. Omejevanje v takšno smer je lahko hkrati
prednost in slabost. Ob širjenju ponudbe bo večji izziv proizvesti produkt in mu
oblikovati ustrezno podobo, ki bo sovpadala z vsemi elementi pivovarne.
Lastnosti Varilnice Bevk:
• dobro poznavanje postopka varjenja piv;
• družinsko podjetje;
• vrsta let izkušenj varjenja piv doma;
• malo kadra;
• majhna ponudba in majhna količina izdelanega produkta;
• omejena infrastruktura;
• omejena sredstva za nakup drage opreme in kakovostnih sestavin;
• možnost napak pri varjenju piva, saj je postopek zelo natančen in zapleten.

2.2 Teorija oblikovalskih načel
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2.2 Teorija oblikovalskih načel
V tem poglavju je krajši povzetek teorije osnovnih oblikovalskih načel, na katera
smo se opirali pri celotni izdelavi celostne grafične podobe in vseh njenih gradnikov.
2.2.1 Celostna grafična podoba
Celostna grafična podoba nima zares natančne definicije in jo je težko natančno
opredeliti. Repovš [1, str. 16] pravi: »V vsakdanje poslovne pogovore se pogosto
vpleta izraze, kot so imidž podjetja, imidž izdelkov, identiteta organizacije, celostna
podoba vidnih komunikacij, celostna grafična podoba. Za isto stvar se uporabljajo
različni, tudi napačni ali nenatančni izrazi. Iz razgovorov pogosto ni razvidno, ali so
določene stvari in pojavi v medsebojni odvisnosti in povezanosti.« Za boljšo razlago
odnosov med imidžem, identiteto in organizacijo si lahko pomagamo z referenčnim
trikotnikom na sliki 2.1.

Slika 2.1: Referenčni trikotnik [15]

Če celostno grafično podobo na grobo posplošimo, je to sistem natančno
določenih smernic, s katerimi organizacija komunicira in se predstavlja javnosti. Ker
v diplomskem delu želimo pojasniti izdelavo grafične podobe organizacije in prikazati
njeno pomembnost, smo s pomočjo članka Matjaža Tomažiča [2] povzeli
najpomembnejše razloge za jasno definicijo elementov celostne grafične podobe in
urejen sistem njene uporabe.
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• Dobra prepoznavnost je ključnega pomena pri uspešnosti organizacije in ji
pomaga, da se lažje izpostavlja in tekmuje s konkurenco.
• Urejenost sistema za uporabo celostne grafične podobe v javnosti daje občutek,
da so urejeni tudi ostali organi in elementi organizacije. Urejenost daje tudi videz, da
je organizacija vredna zaupanja in je pripravljena korektno sprejemati nove
priložnosti.
• Pripadnost zaposlenih je višja, če ima organizacija močno podobo, na katero
so lahko ponosni in do nje čutijo neko pripadnost.
• Prihranek časa in stroškov pri produkciji. Z dobro določenimi smernicami
celostne grafične podobe imamo pri produkciji raznih komunikacijskih sredstev z
oblikovanjem zelo malo dela, saj nas priročnik celostne grafične podobe natančno vodi
pri delu in nam prihrani čas ter privarčuje stroške dodatnega oblikovanja.

2.3 Simbol in logotip
Repovš piše [1, str. 100]: »Simbol organizacije je najosnovnejša stalnica
celostne grafične podobe. Glede na ostale likovne elemente, ki so razporejeni po
likovnem ozadju, vzbuja največ pozornosti. Naučeni smo, da ga prepoznavamo kot
glavnega predstavnika identitete podjetja. Pri likovnih strukturah moramo ostati
pozorni, da zajamemo celotno filozofijo podjetja. /…/ Moč in sporočilnost simbolov
tičita globoko v človekovi podzavesti in sta rezultat zgodovinskih izkušenj, ki so
zakodirane v človekovem genetskem spominu. Zato tudi novi, še nikoli videni grafični
simboli vzbujajo negativne ali pozitivne, prijetne ali neprijetne asociacije, ne da bi se
zavedali razloga za takšne impresije.«
Ključne lastnosti dobrih simbolov so [1]:
• Učljivost, ki jo merimo s številom prezentacij, ki so potrebne, da lahko
naključne osebe precej natančno opišejo in izrišejo videne simbole.
• Prepoznavnost je lastnost simbola, merjena s časom, ki je potreben, da simbol
prepoznamo v množici drugih simbolov.
• Razlikovanost pomeni, da ima simbol nove in neobičajne likovne prvine.
Takšen simbol izstopa in ga težko zamenjamo s kakšnim drugim.
• Berljivost je pomembna in ključna lastnost tipografskih grafičnih simbolov.
Takšni simboli, ki temeljijo na uporabi črk, morajo vedno jasno predstavljati, za katero
besedo gre.
• Referenčnost pa je sposobnost predstavljati stvari, dogodke, ideje. Merimo jo
po tem, koliko jih ljudje pripisujejo določenim organizacijam, dejavnostim ali idejam.

2.3 Simbol in logotip
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Snovanje pravega simbola je ustvarjalen proces in bi ga lahko razdelili v štiri
faze izdelave [1]:
1. Faza saturacije ali zasičenosti: V tej fazi oblikovalec nabere čim več
informacij tako o organizaciji kot tudi njeni konkurenci. Analizira podobnosti in
skupne točke in raziskuje, zakaj so ostale organizacije uspešne in izstopajo iz množice.
2. Faza inkubacije: V fazi inkubacije se ideja razvija in zori. Oblikovalec iz
zbranih informacij izlušči bistvo organizacije in sestavlja različne različice simbolov.
Repovš [1, str. 104] meni, da čas inkubacijske dobe ni pod kontrolo oblikovalca in je
odvisen od njegovih pridobljenih izkušenj, izobrazbe in nadarjenosti. Praviloma pa se
inkubacijska doba skrajša, če bo imel oblikovalec več enopomenskih informacij in bo
imel jasno določene smernice glede simbola, tipografije in barv.
3. Faza iluminacije ali razsvetljenja: Je faza, v kateri se osredotočenost
oblikovalca v prvih dveh fazah spremeni v rešitev in se rodi ideja, ki je v tistem
trenutku najbolj podprta z vsemi izvedenimi analizami.
4. Faza verifikacije: V fazi verifikacije oblikovalec umestiti nastalo idejo o
simbolu v identiteto organizacije in poskuša potrditi njeno ustreznost. Če ideja ne
ustreza identiteti organizacije, se oblikovalec vrne v fazo inkubacije ali fazo saturacije.
Oblikovalci se morajo zavedati, da v procesu oblikovanja simbola podjetja niso
umetniki in jim ni dovoljeno osebno izpovedovanje skozi likovno ustvarjanje, temveč
so komunikatorji, ki morajo skozi simbol predstaviti načrtovano sporočilo organizacije
[1].
2.3.1 Barve
Izbiranje barvne palete za predstavitev organizacije je zahteven proces, v
katerem moramo upoštevati temelje barvne teorije in občutke, ki jih posamezne barve
vzbujajo.
Bilban [3, str. 27]: » Barve so le sekundarne lastnosti teles in zgolj subjektivna
reakcija naše zavesti.« Zaznava svetlobe je rezultat procesa, ko svetloba, ki jo izseva
svetlobni vir ali jo odbija/prepušča osvetljeni predmet, vstopi v oko in pri tem v očesu
sproži spremembe in odzive, ki jih možgani prevedejo v občutek barve. Občutek barve
zato obstaja samo v možganih opazovalca in je popolnoma subjektiven, saj različni
ljudje na splošno nekoliko drugače občutijo barvo [3].
Barve lahko ločimo po naslednjih lastnostih:
• Barvni ton
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Barvni ton je prava barvna kvaliteta in značilnost, ki ločuje barve po pestrosti.
To je razmerje dveh količin pestrih osnovnih barv [12].
• Barvna čistost
Barvna čistost se nanaša na količino pestre kvalitete v nekem odtenku, ki jo
spremlja ustrezna količina nepestrosti. To je torej razmerje med količino nepestrosti in
količino pestrosti [12].
• Barvne snovi
Pri mešanju barvne snovi vidimo samo ostanke svetlobe, ki jih v mešanju
udeležene barvne snovi odbijajo. Barvnim snovem lahko kratko rečemo kar barve.
Mešanje je nekakšno odštevanje ali subtrakcija valovnih območij in s tem tudi
ustreznih količin svetlobe iz bele svetlobe. Določen del svetlobe se izgubi v snovi [12].
Pri določitvi barve za uporabo v celostni grafični podobi moramo ostati izredno
pazljivi, saj ima vsaka barva svojo sporočilnost in vzbuja drugačne občutke ter
asociacije. Ne smemo zanemariti niti dejstva, da ima velik odstotek ljudi blago obliko
barvne slepote in je možno, da barve zaznava drugače, kot smo načrtovali.
2.3.2 Črkopis in tipografija
Po Repovšu [1, str. 110] je črkopis (angl. font) sistem črk, ki sestavljajo abecedo,
ter ločil in drugih znakov. Vsi znaki imajo glede na svojo obliko značilno podobo ali
karakter. Znotraj vsakega črkopisa je vsaka črka izoblikovana zase z značilnostmi, ki
se nanašajo na vse ostale črke v črkopisu. Vsaka črka v črkopisu izraža osebnost
celotnega črkopisa in prispeva svoj delež. Med izborom črkopisov, ki so mu naklonjeni
oblikovalci, bomo še vedno najpogosteje našli osem najbolj popularnih: Basjerville,
Bodoni, Caslon, Garamond, Futura, Helvetica, Times, Univers.
Repovš [1, str. 116]: »V širšem pomenu je tipografija značilno oblikovanje
pretežno verbalnega sporočila na likovni površini. Po tej definiciji tipografski
oblikovalec v svoje oblikovanje poleg tiskanih črk vključuje tudi druge like z
ilustracijami in fotografijami vred, da bi ustvaril značilnost in okrepil sporočilnost
komunikacijskega sporočila. /…/ Tipografska podoba komunikacijskih sporočil
podjetja mora biti prav tako ena od opredeljenih stalnic celostne grafične podobe. /…/
Odnosi med ozadji in liki so kot črke in drugi znaki in drugi simboli in so bistvena
vsebina tipografskega in grafičnega oblikovanja. Liki s svojimi strukturami pogosto
krojijo praznino ozadja v protilike, ki po pravilih psihologije spoznavanja ustvarjajo
sožitja z liki ali pa jim kljubujejo, gladijo napetost, zaostrujejo. Črke strukturirajo v
hitro ali pa slabo zaznavne besede, vrstice besedila vzpostavljajo odločno ali pa jih
potiskajo v praznino.«

2.3 Simbol in logotip
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Na kratko lahko povzamemo, da je črkopis celoten nabor znakov abecede, ki so
oblikovani s podobnimi oblikovalskimi prvinami in se z njimi tudi povezujejo, medtem
ko je tipografija dejansko oblikovanje besedila na določeni likovni površini. Pri
urejanju tipografije moramo poskrbeti, da je izbran črkopis jasen, čitljiv in estetsko
primeren podlagi, na kateri je, in primerno predstavlja vsebino [1].
Ker je izbor pravilnega črkopisa in tipografije zelo pomemben pri vzpostavitvi
smernic celostne grafične podobe, se moramo zavedati njihove psihološke
sporočilnosti, ki jih prikazuje slika 2.2.

24

2 Pregled stanja

Slika 2.2: Psihološki učinki črkopisov [16]

2.4 Komunikacijska sredstva
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2.4 Komunikacijska sredstva
2.4.1 Vizitke
Vizitke so pomemben del vsakega sistema poslovnih komunikacij in jih ljudje
kljub zastarelosti še vedno s pridom uporabljajo. Še posebno v azijskem poslovnem
svetu imajo vizitke prestižno vrednost in se jih obravnava z najvišjo stopnjo
spoštovanja. Omeniti je treba, da imajo vizitke določeno fizično vrednost in je zato
pomembno, da je njihova izdelava kakovostna, da se to začuti, ko primemo vizitko v
roke [4].
Vizitke se lahko uporablja za več namenov, zato moramo pri oblikovanju biti
pozorni na to, kaj želimo z vizitko doseči. Na grobo bi lahko vizitke razdelili na
poslovne in komercialne. Poslovne vizitke se uporabljajo za izmenjavo na poslovnem
srečanju in so namenjene predstavitvi kontaktnih informacij. Pri poslovnih vizitkah se
držimo čim bolj elegantnega in minimalističnega oblikovanja. Ne pretiravamo z
grafičnimi elementi in barvami, saj je glavni namen posredovanje kontaktnih
informacij, ki pa morajo biti dobro vidne in čitljivo napisane. Komercialne ali
marketinške vizitke so lahko zelo močno reklamno orodje in so tako lahko oblikovno
veliko bolj vpadljive in drzne. Namenjene so bolj množični uporabi in so tako dostopne
širši publiki [4].

2.4.2 Nalepka
Nalepka je tiskovina, ki največkrat prva pride v stik s potrošnikom in ima
pomemben vpliv na potrošnikovo odločitev za nakup izdelka. Nalepka mora sovpadati
s smernicami celostne grafične podobe, da s svojo podobo loči produkt od
konkurenčnih. Da nalepka doseže pravi učinek, pa se mora biti na kakovostni
embalaži. Če je videz nalepke pomemben, da pritegne pozornost potrošnika, je
kakovost embalaže ključnega pomena pri končni odločitvi za nakup.
Korelc [5, str. 76] pravi, da je zaželeno, da ima embalaža svoj lasten slog, obliko,
grafično podobo, inovacijske poteze, besedilo in občutek ob dotiku. Takšna embalaža
ima močan psihološki učinek na potrošnika, saj skozi svojo podobo izžareva bistvo
blagovne znamke in njeno osebnost ter slog. Korelc [5] tudi meni, da embalaža loči
blagovno znamko od konkurenčnih blagovnih znamk, psihološki učinek pa še dodatno
poveča prepoznavnost in ugled blagovne znamke. Je brezplačno oglaševanje in
aktivno komunikacijsko sredstvo.
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2.4.3 Spletna stran
Osnovno definicijo spletne strani smo našli na spletišču wikipedia.org [6], ki
pravi: »Spletna stran je v računalništvu dokument z nadbesedilom, ki ga prikaže spletni
brskalnik. Na spletni strani so lahko različne vsebine: besedilo, slike, povezave, zvočni
in video posnetki, programi. Strukturo spletne strani se sestavi s kodo HTML, ki pa ni
programski jezik, temveč opisni jezik. Več spletnih strani oblikuje spletišče. Na spletu
jo predstavlja domena – spletni naslov. Lahko se jo uporabi tako za osebno rabo kot
tudi za predstavitev podjetja, izdelka in storitve.«
Spletna stran si lahko predstavljamo kakor digitalno vizitko, orodje, s katerim si
lahko zagotovimo odlično spletno prisotnost in boljšo prepoznavnost na kateremkoli
področju. Izdelava spletne strani je relativno majhen strošek v primerjavi z ostalimi
oglaševalskimi metodami in ima lahko v primeru dobre izvedbe močan vpliv na
predstavitev podjetja ali posameznika v javnosti.
Da dosežemo maksimalno učinkovitost spletne strani, moramo skrbno načrtovati
izdelavo in spletno stran primerno oblikovati glede na parametre naše ciljne skupine.
Spletišče mora biti prijazno do uporabnika in mora na privlačen način prikazovati
vsebino. Zaradi preglednosti mora vsebina ostati karseda kratka in jedrnata. Prav tako
nam kakovostna vsebina pomaga pri boljšem razvrščanju med zadetki v iskalniku. Če
želimo na spletno stran privabiti čim več obiskovalcev, je treba stran redno
posodabljati, dodajati nove, sveže vsebine, jo primerno optimizirati in oglaševati.

3 Orodja in postopki
V tem poglavju je opis in predstavitev postopkov in orodij, s katerimi smo
zasnovali osnovno idejo in načrtovali izdelavo celostne grafične podobe Varilnice
Bevk. Snovanje je v veliki meri temeljilo na raziskovanju konkurenčnih pivovarn in
njihovi primerjavi. Da smo dosegli karseda dober rezultat, smo idejo stalno
predstavljali čim večjemu številu znancev, ki so s svojimi povratnimi informacijami
zelo pripomogli k izpopolnitvi celostne grafične podobe.

3.1 Adobe Illustrator CS6
Illustrator je večnamensko grafično orodje podjetja Adobe, ki je namenjeno
oblikovanju in ustvarjanju vektorskih grafik. Največkrat se ga uporablja za
oblikovanje ilustracij, tipografij, znakov, ikon oziroma pri grafikah, ki zahtevajo čiste
linije [13]. Med izdelavo celostne grafične podobe smo uporabljali najbolj osnovno
funkcijo programa za izrisovanje Pen Tool, ki omogoča izris krivulje med dvema
sidrnima točkama. Krivulje nato prilagajamo z manipulacijo ročic in spreminjanjem
pozicije sidrne točke, kot je prikazano na sliki 3.1.

Slika 3.1: Risanje krivulje v Adobe Illustrator CS6 [17]

Sam urejevalnik smo uporabili že v začetni fazi za hitro ustvarjanje in nabiranje
idej, saj omogoča preprosto dodajanje likovnih elementov in besedil. Pozneje pa smo
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program izkoristili tudi za izris končnih smernic celostne grafične podobe v vektorski
obliki.

3.2 Raziskovanje konkurence
Ker so mikropivovarne v zadnjih nekaj letih postale zelo popularne, jena tem
področju veliko močne konkurence. To predstavlja dodaten izziv, hkrati pa nam to
omogoča, da analiziramo uspešne pivovarne in si z njihovimi smernicami pomagamo
do grafične podobe, ki bo primerna za trenutni trg, hkrati pa dovolj edinstvena in nova,
da bo privabljala nove potrošnike. Za glavni zgled smo si izbrali tujo uspešno
pivovarno in dve domači »kraft« pivovarni, ki sta že nekaj let prisotni na slovenskem
trgu, na katerem sta se dobro uveljavili.
3.2.1 Guinness
Začetki pivovarne Guinness segajo vse v leto 1759, ko je irski podjetnik Arthur
Guinness v Dublinu podpisal 9000-letno najemno pogodbo za pivovarno »St. James
Gate Brewery«. Omenjena pivovarna je sprva varila samo piva ale in se je šele pozneje
usmerila v varjenje temnih piv porter. Popularnost piv porter se je iz Anglije hitro
razširila tudi na Irsko, zato se je vodstvo pivovarne odločilo, da prekine izdelavo piv
ale in se osredotoči samo na temno pivo porter. Z izpopolnitvijo recepta so tako nastala
prva piva stout, ki so tudi osnova za najbolj znano pivo pivovarne Guinness Draught
Stout. Pivovarna Guinness je zelo dober primer družinskega podjetja, ki je za prodajo
svojega izdelka več kot uspešno uporabilo svoj priimek, saj je pivo Guinness dostopno
v več kot 120 državah [7,8].
K uspešnosti pivovarne je pripomoglo tudi kar nekaj drznih potez, ki so jih
skozi zgodovino izvedli lastniki. Ena izmed zadnjih takšnih potez je bila sprememba
glavnega znaka logotipa irske harfe. Znak je z leti sledil trendom oblikovanja in s tem
postajal vedno bolj minimalističen in preprost, kot je to prikazano na sliki 3.2. Leta
2016 pa so se pri Guinnessu odločili, da znaku povrnejo čim bolj realističen videz. V
postopku so izdelali dejansko vizualizacijo harfe, na katero bi bilo možno igrati, in
nastal je novi logotip, ki postavi staro harfo v fotorealističen prikaz (slika 3.3.) Znak
dobi precej novih detajlov in je videti veliko bolj zgodovinski, kar dobro sovpada z
dejstvom, da so v pivovarni pred kratkim praznovali 250-letnico ustanovitve. Drznost
projekta pa se prikaže pri nasprotovanju oblikovnim trendom, ki narekujejo vedno bolj
plosko, minimalistično oblikovanje z vedno manj detajli [9].

3.2 Raziskovanje konkurence
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Slika 3.2: Razvoj logotipa pivovarne Guinness [18]

Slika 3.3: Novi logotip pivovarne Guinness [19]

3.2.2 Pelicon
Pelicon je neodvisna družinska pivovarna, ki izvira iz Ajdovščine. Varijo samo
piva, ki so nepasterizirana in nefiltrirana. Ustanovitelj Matej Pelicon se je po nekaj
letih domačega varjenja odločil, da ustvari lastno varilnico, in nastala je pivovarna
Pelicon. Na slovenskem trgu so prisotni od leta 2013, ko so predstavili prvi zvarek
Pally. Od takrat so vztrajno širili seznam piv, pozorni pa so ostali na kakovost, kar se
kaže v kar nekaj prejetih nagradah. V letu 2014 so kar trikrat prejeli naziv najboljše
slovenske pivovarne. V pivovarni Pelicon niso uspešni samo pri varjenju piv, temveč
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tudi pri samem poslovanju. Leta 2017 so namreč od zavoda Mladi podjetnik prejeli
naziv Mladi podjetnik leta 2017 [10].

Slika 3.4: Logotip pivovarne Pelicon [20]

Za uspešnost je zadolžena tudi ustrezna grafična podoba, ki je na prvi pogled
videti zelo preprosto in sodobno, hkrati pa deluje dovolj edinstveno in elegantno, da
takoj prepoznamo pivo Pelicon. Sodobnost pivovarne se pokaže tudi pri spletni prodaji
in na družbenih omrežjih. Tam je pivovarna redno prisotna, uspešno gradi bazo
oboževalcev piva in je zato dober zgled, kako dobra celostna grafična podoba in
prisotnost na spletu pomagata pri napredovanju podjetja.

Slika 3.5: Uporaba CGP pivovarne Pelicon [21]

Po njihovem zgledu smo tudi za našo pivovarno dobili idejo, da bi za ime
varilnice uporabili kar priimek ustanoviteljev in prvo črko postavili za glavni nosilni
simbol celostne grafične podobe.

3.2 Raziskovanje konkurence
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3.2.3 Tektonik
Pivovarna Tektonik je prva mikropivovarna v Ljubljani in je ena izmed bolj
poznanih varilnic, ki ponuja svoja piva na slovenskem trgu. Glavni varilec in eden od
ustanoviteljev Marko Jamnik jemlje varjenje piva zelo resno in se zaveda, kako dobro
znanje o varjenju prispeva k njegovi kakovosti. Zato je temu posvetil kar nekaj let
svojega življenja in ob tem prebral precej literature s področja, znanje pa je
izpopolnjeval tudi v Veliki Britaniji [11].

Slika 3.6: Logotip pivovarne Tektonik [22]

Pivovarna Tektonik je dober primer skupine varilcev, ki so domače varjenje
postavili na strokovno raven in poskušajo na vsak način svojim kupcem ponuditi
edinstvena kakovostna piva. Od njih lahko dobimo dobre smernice tudi za našo
varilnico, saj je pri Tektoniku ekipa, ki se zelo navdušuje nad tem, kar dela, in si močno
prizadeva za popularnost domačih butičnih piv v Sloveniji.
K njihovemu uspehu pa prispeva tudi zanimiva celostna grafična podoba, ki jo
dobro izkoriščajo tudi za prisotnost na spletu. Njihov logotip je precej preprost, ampak
dovolj edinstven, da izstopa in na svoj način prikaže resnost varilnice. Najbolj pa
izstopajo nalepke na pivu, ki so za vsako pivo drugačne in imajo zanimive grafike in
ilustracije. Grafike z nalepk spretno uporabijo tudi na družbenih omrežjih, kjer z
njihovo pomočjo in zanimivim resno-humornim stilom pisanja predstavljajo svoje
izdelke.
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Slika 3.7: Uporaba CGP pivovarne Tektonik [23]

3.3 Evalvacija izdelka na podlagi mnenj
Kriterije za izdelavo logotipa varilnice smo si zastavili glede na profil varilnice,
ki smo ga opisali na začetku diplomskega dela. Kriterije smo nato najprej primerjali s
konkurenčnimi podjetji in znaki ter iz obilne množice materiala izluščili ideje, ki bi
ustrezale izbranim smernicam. Idejo smo nato z nekimi standardnimi oblikovnimi
smernicami, ki smo jih pridobili med študijem, izpeljal do izdelka, ki smo ga prek
mnenj prijateljev in sošolcev izpilil do končne oblike.
Ob sami izdelavi izdelka smo se velikokrat obrnili na pomoč znancev, prijateljev
in sošolcev. Od znancev smo tako pridobili povsem splošno mnenje o logotipu, kako
zadovoljiv je njegov videz, kako pade v oči in kako se vse skupaj poveže v celoto
varilnice. Preden smo povprašali za mnenje, smo idejo vedno postavil v kontekst
varilnice, tj. kakšna bi bila varilnica, če bi ostajala, kakšna je njena vizija in tako dalje.
Pridobili smo mnenja o logotipu skozi oči ljudi, ki lahko predstavljajo splošno
množico, saj nihče izmed njih nima povezave ali znanj o varjenju piva ali oblikovanju
celostne grafične podobe.
Od sošolcev, ki poznajo multimedijske sisteme, smo pridobili poglobljena
mnenja o posameznih likovnih prvinah, ki so v logotipu. Svetovali in priporočali so
podrobnosti glede izbire črkopisa, barv in same postavitve logotipa, da so ti videti čim
bolj strokovni in skladni z oblikovalskimi načeli. Na podlagi vseh mnenj smo tako
ustvarjali podobo, ki bo za omenjeno varilnico čim bolj smiselna in bo znamko solidno
predstavila na trgu ter varilnico ločila od konkurence.

4 Postopek izdelave
4.1 Oblikovanje simbola
Ker je Varilnica Bevk družinsko podjetje, je veliko poudarka na priimku Bevk.
Tudi zato bo glavni simbol logotipa črka B, okoli katere bomo gradili logotip. Logotip
varilnice Bevk je tržno usmerjen, saj v svoji podobi ne prikazuje samega postopka
varjenja, temveč trži znamko Varilnice Bevk.
Na začetku smo po pregledu konkurenčnih podjetij ustvarili nekaj preprostih in
hitrih predlog. Z njimi smo ime Varilnica Bevk postavili v likovni prostor in ugotovili,
kako so videti besede v določeni tipografiji na določeni poziciji.

Slika 4.1: Prve ideje logotipa [24]

Ker je najbolj izstopal tretji primer na sliki 4.1 in ker gre za družinsko podjetje,
smo se odločili, da bo glavni simbol logotipa prva črka priimka Bevk. Zato smo začeli
z izdelavo simbola, ki temelji na črki B. S svinčnikom smo izrisali nekaj skic črke B,
na katerih se je večinoma uporabljalo likovne prvine tretjega primera logotipa. Nastali
so simboli, prikazani na sliki 4.2. Za nadaljevanje izdelave logotipa je bil izbran prvi
primer.
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Slika 4.2: Skice simbola črke B [25]

Z izborom tipografij in črkopisov smo začeli izdelovati osnovni simbol iz črke B. Za
ta namen smo uporabil lahko tipografijo Josefin Sans. V omenjeni tipografiji je velika
črka B zelo čista in primerna za dodajanje dodatnih elementov in preoblikovanje. Da
smo dobili končno črko simbola, smo osnovno obliko nekoliko razširili in popravil
krivuljo spodnjega trebuha črke B, saj se je ob razširitvi preveč zaostrila.

Slika 4.3: Izbira tipografije črke B [26]

Velikost simbola in vsi elementi, ki so znotraj črke, temeljijo na krogu znotraj
črke B. Krog se uporablja za mersko enoto tudi pri vseh ostalih elementih znotraj črke.
Simbol je širok točno štiri kroge in visok točno 5 krogov. Vsi razmiki notranjih črt so
zasnovani tako, da mednje lahko vstavimo omenjeni krog.

4.2 Izbira črkopisa
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Slika 4.4: Načrt končnega simbola [27]

4.2 Izbira črkopisa
Nadaljevali smo z izbiro črkopisov za prikaz imena varilnice. Ker smo želeli
poudariti tradicionalnost, a ostati na moderni ravni, smo se med serifnimi črkopisi
osredotočili na tiste z manjšimi serifi. Z naštetimi omejitvami smo se odločili za
tipografijo Copperplate Gothic. Črkopis bo namenjena izključno predstavitvi imena
Varilnica Bevk.

Slika 4.5: Črkopis Copperplate Gothic [28]

Črkopis Josefin Sans je precej preprosta pisava brez serifov in nam ponuja kar
nekaj različnih debelin. Zaradi lahke berljivost, elegantnega in preprostega videza smo
se odločili, da bomo črkopis uporabili za kontrast glavni tipografiji imena Varilnica
Bevk. Namenjen bo uporabi v vseh komunikacijskih sredstvih za prikaz besedil. Kot
že omenjeno, črkopis vsebuje kar nekaj različnih debelin, ki se bodo lahko uporabile
za različna poudarjanja in podobno.
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Slika 4.6: Črkopis Josefin Sans [29]

4.3 Oblikovanje celotnega logotipa
Izbrani simbol smo želeli postaviti nekam, kjer bo na čim bolj pivovarski način
predstavljal ime Varilnica Bevk. Porodila se je ideja, da bi izdelali logotip na osnovi
table, ki krasi vhod pivnice, bara ali puba. Takšne vrste tabla zagotovo potrebuje
poseben simbol, ki jo razlikuje od vseh ostalih in zaznamuje celotno podobo pivnice
in varilnice. Ta znak je prav posebna črka B, ki je postavljena v krog in obdana z
okrasnimi viticami, ki spominjajo na okrasje iz pravega kovanega železa. Omenjeno
okrasje močno sovpada z lokalno zgodovino kovaštva, ki je bilo za te kraje včasih zelo
pomembno. Še danes lahko tovrstno okrasje iz kovanega železa opazimo na raznih
ograjah ali javni razsvetljavi v okoliških krajih.
Vitice imajo obliko spiral, ki s pomenom zelo dobro dopolnjujejo krog na sredini
in ga postavljajo v središče. Imitiranje in uporaba vitic sta smiselna, saj vitice vzbujajo
asociacijo na naravno rast in nas povezujejo z naravo in njenimi bogastvi, ki so glavna
sestavina vsakega piva.

Slika 4.7: Končni logotip Varilnice Bevk [30]

4.4 Oblikovanje vizitke
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Da je vse skupaj videti bolj kraljevsko in ekskluzivno, je znak okronan. Prav
tako sta zelo pomembna simbola v obeh krilih okrasja. Levi simbol predstavlja hribe
in gore Škofjeloškega hribovja, ki so glavna reliefna sestavina pokrajine, desni pa reke,
ki se pretakajo po dolinah in predstavljajo vir življenja ne samo za ljudi, ampak tudi
za nastanek piva. Iz celotne konstrukcije visi podlaga, na kateri je ime varilnice. Tabla
je zelo preprosta, spominja na leseno desko in njen edini detajl so krožno odrezani
robovi. Zapolnjuje jo besedilo z imenom varilnice v izbranem črkopisu.

4.4 Oblikovanje vizitke
Ker se podjetje ponaša s kakovostjo in nekoliko prestižnejšim videzom, je
nujno, da so vizitke ne le lepega videza, temveč tudi kakovostno izdelave. Ker je
izdelava takšnih vizitk draga, smo se odločili za izdelavo dveh vrst vizitk, in sicer
poslovne in komercialne vizitke.
Glavni namen poslovne vizitke je posredovanje kontaktnih informacij. Držimo
se minimalističnega in elegantnega videza, ki jasno predstavlja kontaktne informacije.
Na vizitko ne tlačimo preveč nepotrebnih informacij, pač pa posredujemo samo
ključne, kot so: ime in priimek, funkcija, naslov podjetja, telefonska številka, e-poštni
naslov in spletna stran.
Vizitka bo klasične velikosti 90 mm × 50 mm navpične postavitve. Tiskana bo
obojestransko na črnem ali temno sivem papirju z nekoliko večjo gramaturo. Prva stran
bo namenjena logotipu, zadnja pa kontaktnim informacijam. Besedilo bo natisnjeno v
beli barvi. Z obrnjeno kombinacijo črno-bele barve in navpično postavitvijo želimo
doseči odstopanje od klasičnih poslovnih vizitk in tako pritegniti pozornost prejemnika
vizitke. Ker je za takšne vizitke predvidena dražja izdelava, bodo namenjene izključno
poslovnim partnerjem.
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Slika 4.8: Načrt poslovne vizitke [31]

Komercialna vizitka bo namenjena bolj množični uporabi in bo vsebovala
povezave do družbenih omrežij. Vizitka bo standardne velikosti in navpične
postavitve, natisnjena na cenejši papir manjše gramature kot poslovna vizitka. Na
sprednji strani je samo simbol, s katerim poskušamo pridobiti pozornost zaradi
pomankanja informacij. Simbol stoji na privlačnem ozadju, ki ga poudarja. Ozadje
prve strani vizitke se bo priložnostno spreminjalo. Na zadnji strani vizitke pa je
povabilo k obisku spletne strani in pridružitvi na družbenih omrežjih. Komercialne
vizitke se bodo delile kot oglaševalski material na sejmih in tekmovanjih ter tudi ob
prodaji večjih količin piva.

Slika 4.9: Načrt komercialne vizitke [32]

4.5 Oblikovanje nalepke
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4.5 Oblikovanje nalepke
Osnovno nalepko omejuje preprost pravokotnik, katerega linija ne sme biti
debelejša od linij logotipa. Največ prostora na nalepki seveda zavzame ime in znak
piva, ki je takoj pod besedo Pivo v črkopisu Cooperplate Gothic, vse ostale besede pa
so v črkopisu Josefin Sans. Nalepka je kar se da minimalistična in na eleganten način
predstavlja vsebino piva in značaj varilnice. Preprost videz nalepke omogoča veliko
manevrskega prostora pri uvedbi novih sprememb. Zato bodo prilagoditve za nove
vrste piv ali različne vrste steklenic preproste in ne bodo odstopale od postavljenih
smernic celostne grafične podobe.

Slika 4.10: Načrt nalepke [33]

Ker gre za zelo edinstvena in butična piva, se spodobi, da ima vsako pivo svojo
podobo, ki odraža njegov karakter. Vsi simboli, ki se bodo uporabljali za znake pri
različnih pivih, bodo oblikovani v slogu obeh simbolov, ki sta v krilih logotipa.
Pivo Železnik se nanaša na kovaško zgodovino kraja Železniki. Najbolj znan
simbol kovaštva je kovan žebelj, ki ga najdemo tudi v grbu občine Železniki. Zaradi
tega razloga smo se odločili, da v podobo piva Železnik vnesemo žebelj. Na sliki 4.10
je prikazanih nekaj primerov idej za nalepko piva Železnik. Na koncu smo se odločili
za različico, ki na zelo eleganten način zamenja črko I v imenu piva.

40

4 Postopek izdelave

Slika 4.11: Različice simbola piva Železnik [34]

Pivo Ločan je temno pivo stout s kavno aromo, opisuje pa podobo mesta Škofja
Loka. Mesto je znano po začetkih kavne industrije Loka Kava, poleg tega pa je tu v
poznosrednjeveških časih živelo tudi kar nekaj premožnejših ljudi, ki so si v nasprotju
s kmečkim prebivalstvom lahko privoščili tudi kavo. Škofja Loka je še danes gosto
posejana s kavarnami. Na sliki 4.11 sta prikazani končni različici dveh podob piva
Ločan. Odločili smo se za znak, kjer je kavno zrno zamenjalo črko O v imenu piva. S
tem smo obdržali nekaj konsistence tudi z dizajnom piva Železnik. Razlog za
škofovsko pokrivalo v drugem znaku se skriva v zgodovini Škofjeloškega gradu, ki je
bil nekoč v lasti celjskih grofov.

Slika 4.12: Različici simbola piva Ločan [35]

4.6 Oblikovanje spletne strani
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Slika 4.13: Končni nalepki [36]

4.6 Oblikovanje spletne strani
V sklopu diplomskega dela smo s pomočjo predloge odzivne spletne strani
izdelali tudi preprosto spletno stran, ki jo bo varilnica uporabljala kot medij za
pripovedovanje svoje zgodbe, predstavitev piv in posredovanja kontaktnih informacij.
Naš glavni namen pri izdelavi spletne strani ni bila podrobna izdelava sama, temveč
ustrezno apliciranje celostne grafične podobe in njenih elementov v spletni format. V
praktičnem pogledu bi pivovarna, čeprav je hipotetična, nujno potrebovala spletno
stran, da bi lahko ustrezno konkurirala mnogim drugim pivovarnam. Ob dobri spletni
prisotnosti bi ji v prihodnosti to omogočilo tudi prodajo prek spletne trgovine.
Ker je spletna stran zgolj informacijska, bo uporabnikom ponujala ustrezne
informacije ali pa jih bo usmerila do ustreznih informacij. Zato bo za spletno stran
uporabljen slog dolge spletne strani, ki nima podstrani. Osnovna stran bo zato daljša
in razdeljena na sekcije, do katerih je mogoče dostopati prek navigacijskega menija.
Zaradi takšnega sloga se bomo izognili dolgim besedilom in bomo vsebino poskušali
čim krajše in na čim bolj grafično zadovoljiv način predstaviti strankam.
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Slika 4.14: Spletna stran Varilnice Bevk [37]

5 Rezultati
5.1 Predstavitev celostne grafične podobe
Najprej sledi prikaz osnovnega simbola iz črke B. Simbol sam se v takšni obliki
ne pojavlja v celostni grafični podobi, temveč ga moramo nujno postaviti najmanj v
krog. Simbol v krogu se uporablja kot ikona na primernih mestih, kjer je celoten
logotip preveč vpadljiv. Priporočljivo je, da se delni logotip uporablja v kombinaciji s
polnim logotipom. Polni logotip se uporablja na primernih mestih, kjer je dovolj
prostora in ni preveč pomanjšan. Uporabimo lahko tudi negativ za temne podlage,
barvam pa se izogibamo, saj jih za potrebe varilnice nismo določili.

Slika 5.1: Način uporabe logotipa in negativi [38]
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5 Rezultati

Naslednji smiselni korak pri definiranju uporabe smernic celostne grafične
podobe Varilnice Bevk bi bila izdelava priročnika celostne grafične podobe. V njem
bi natančno opisali vsa pravila uporabe logotipa.

5.2 Uporaba
V tem delu sledi predstavitev uporabe smernic podobe na realnih izdelkih, ki bi jih
pivovarna potrebovala za svoje poslovanje. Ena izmed pomembnejših stvari so
zagotovo steklenice z nalepkami, v katerih se pivo shranjuje in prodaja.

Slika 5.2: Steklenici z nalepkama [39]

Naslednji predmet, na katerega smo aplicirali simbol Varilnice Bevk, je
podstavek za kozarce. Ker so takšni podstavki potrošni material in je njihova izdelava
razmeroma poceni, jih lahko izkoristimo tudi kot marketinško orodje, prek katerega
oglašujemo spletno stran.

5.2 Uporaba
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Slika 5.3: Podstavki za kozarce [40]

Sledi drug komercialni material, kot je zloženka, ki je namenjena kratki
predstavitvi podjetja in na lep način zavzame filozofijo varilnice, poleg tega pa se
izkoristi tudi za podroben opis in predstavitev obeh piv. Brošura bo namenjena
predvsem za uporabo na tekmovanjih, sejmih, lokalih in podobno.

Slika 5.4: Zloženka [41]
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5 Rezultati

Ostane še pisarniški material, ki ga vsako podjetje potrebuje za svoje delovanje.
Sem sodijo vizitke, dopisni listi, kuverte in štampiljka.

Slika 5.5: Pisarniški material [42]

Slika 5.6: Poslovna vizitka [43]

5.2 Uporaba
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Slika 5.7: Štampiljka [44]

6 Zaključek
V diplomskem delu smo spoznali in ugotovili, kako je za vsako organizacijo
pomembno, da ima dobro opredeljeno celostno grafično podobo, s katero se
izpostavlja javnosti in z njo odseva določen imidž in privablja nove stranke, poslovne
partnerje itd. Tudi postopek same izdelave CGP zahteva od izvajalca veliko časa, med
katerim načrtuje in oblikuje zanesljivo podobo, ki pa bo tudi smiselno povezana in na
koncu združena v priročnik.
Za nastanek CGP je od začetka zelo pomembna stopnja, na kateri izvajalec
spoznava podjetje, nabira informacije in ga primerja s konkurenco. Ob tem poskuša
izluščiti identiteto organizacije in jo prenesti na simbolno raven, ki bo dobro
predstavila omenjeno organizacijo in njeno poslanstvo v javnosti. Ko strnemo bistvo
organizacije na simbolno raven, sledi izdelava še ostalih elementov, ki bodo sledili
smernicam in dopolnjevali celostno grafično podobo.
Da se varilnica kot takšna obdrži na trgu, bi bilo treba ustvariti kar nekaj
novosti, ki nam jih ni uspelo izdelati v sklopu diplomskega dela. Zaradi nenehnega
spreminjanja povpraševanja in razvijanja konkurence bi bilo smiselno za varilnico
oblikovati še nekaj novih piv in jih strateško predstavljati potrošnikom, hkrati pa
sestavljati zgodbo krajev Škofjeloškega hribovja, na katerih temelji podoba varilnice.
Poleg spletne strani bi bilo sčasoma primerno urediti tudi spletno trgovino in dodati
ustrezen marketing prek družbenih omrežji. Temu primerno bi se razvijala tudi
celostna grafična podoba varilnice, ki bi v osnovi sledila postavljenim smernicam.
Treba bi bilo izbrati tudi ustrezne medije, prek katerih bi potekalo predstavljanje
zgodbe in podobe varilnice ter njenih izdelkov.
Sklenemo lahko, da je izdelava celostne grafične podobe kompleksen proces,
ki od nas ne zahteva samo ustvarjalnosti, temveč tudi obilo raziskovanja in
primerjanja. Ob pisanju diplomskega dela smo pridobili veliko uporabnih znanj in smo
zadovoljni z nastalim izdelkom. Upamo, da ga bomo lahko v prihodnosti tudi uporabili
in realizirali.
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