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1 Ideja za razvoj novega izdelka 

V šolskem letu 2015/2016 je bila pod mentorstvom Alenke Zupančič in Stanke Sirk pripravljena 
raziskovalna naloga Janez Menart na Vačah in v Litiji. 

Na pobudo Jožeta Sevljaka je skupina učencev z mentoricama poizkušala poiskati 
zunajliterarne vzgibe za nastanek dveh Menartovih pesmi, ki sta povezani z Litijo in Vačami. 
Pesem Vaške klepetulje je nastala na Vačah leta 1944, ko je bilo Menartu 15 let. Dogajalni 
prostor pesmi Srečanje, ki je bila prvič objavljena leta 1977 v pesniški zbirki Pod kužnim 
znamenjem, pa  predstavljata vlak in železniška postaja v Litiji. V pesmi se prepleta čas 
nastanka pesmi, verjetno so to bila 70. leta prejšnjega stoletja, s spomini na dogodek iz 
Menartovega otroštva. In prav v  spominskih delih pesmi, ki jih je pesnik od ostalih ločil tudi s 
poševnim tiskom,  se  vrača k dogodku, ko se je kot otrok na litijski železniški postaji sladkal s 
Ki-Ki bomboni iz načičkanih avtomatov in prisluškoval šelestenju papirčkov v svojih dlaneh. 

Že ob nastajanju raziskovalne naloge in kratkega igranega filma, v katerem je bila uprizorjena 
pesem Srečanje, se je porodila ideja, da bi bilo mogoče smiselno nalogo nadgraditi še s 
posebnim izdelkom – novo embalažo za Ki-Ki bombone, na kateri bi bila zapisana pesem 
Janeza Menarta Srečanje. Na ta način bi prispevali k dodatni prepoznavnosti domačega kraja 
in pesnika, ki nas s svojo pesmijo tako kot Ki-Ki bomboni s svojim prepoznavnim okusom in 
mehkobo vrača v brezskrbne otroške dni. 

 

2 Faze v razvoju izdelka 

Ker nihče od nas ni imel izkušenj z nastajanjem novega izdelka, smo se prepustili svoji intuiciji, 
hkrati pa smo že na začetku računali, da bomo v določenih fazah medse povabili strokovnjake, 
ki nas bodo podučili in pravilno usmerili. Načrtovali smo obisk strokovnjaka iz Razvojnega 
centra Srca Slovenije, oblikovalca in pravnika, specializiranega za področje gospodarskega 
prava. 

V nadaljevanju so predstavljene faze na poti do izdelka. 

 

2.1 Seznanitev z raziskovalno nalogo Janez Menart na Vačah in v Litiji 

Najprej smo se seznanili z že raziskanim o  Menartovi pesmi Srečanje, si večkrat ogledali kratki 
igrani film in bili še posebej pozorni na tiste verze, kjer Menart omenja Ki-Ki bombone, in na 
tiste dele pesmi, ki se nanašajo na otroštvo in ki jih je pesnik s poševnim tiskom ločil od 
ostalega besedila. Dvojnost v pesmi je očitna: nasproti si stojita brezskrbno otroštvo in 
odraslost, oropana iluzij. 

Pesem pa nas je napotila tudi k nekoliko neobičajnemu branju: čeprav vemo, da je umetniška 
beseda plod pesnikove svobode, ki po svoje preureja realne dogodke, osebe in čas, pa se 
nismo mogli upreti temu, da preverimo, koliko je to, kar je o Ki-Ki bombonih v pesmi Srečanje 
zapisal Janez Menart, tudi resnično. Sledilo je zanimivo potovanje po zgodovini Ki-Ki 
bombonov in tovarne Kraš. 
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Naslovnica raziskovalne naloge in CD s kratkima igranima filmoma Srečanje in Vaške klepetulje 

(Vir: raziskovalna naloga Janez Menart na Vačah in v Litiji) 

 

Janez Menart   SREČANJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Še isti IZHOD nad peronskimi vrati ... 

Za dimniki luna vzhaja. 

Zeleni načičkani avtomati 

za Ki-ki bombone. 

 

O, leta! 

Brleče svetilke. Pozvanjanje. Vzkliki. 

In fantek, ki kakor na sliki 

strmi v razsvetljene, cvileče vagone. 

Strmi in papirčke odvija. 

 

… lesk tirov, nasip, ki zavija, 

most, lúči, predilnica, hiše, 

Litija, 

signali, zapornice, cesta, 

Lii-tii-jaa, 

cviljenje, kostanji, ograja, 

Liii-tiii-jaaaa. 

 

Postaja. 
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Liii-tiii, jaaaa. 

Hej, fantek, sem k meni, z menoj! 

Lii-tii-jaa … 

 

Daj, steci! Ne stoj! 

 

Li-ti-ja … 

 

Vlak sika, 

v siv mrak se zavija napis, 

v siv mrak bledih lis 

se sesirja otrokov obraz … 

O, luna, razženi mrak, 

zavora, ustavi vlak! 

 

O, znani obraz! 

O, čas! 

 

O, srečni pradavni otroški večer – 

kres isker: med prsti 

šušteči, dehteči papir 

in sapa, ki nosi ga v zrak … 

 

Ob tiru je tir, 

za pragom je prag 

in v vsakem je kavljast vijak 

in kdor bi zdaj planil v večer,  

bi zrak ga potisnil pod vlak 

na bliskavi tir … 

 

O, čudežni dnevi mladosti 

dehteči in čisti! 

Vse zmelje se v mlinu bridkosti. 

Le luna in večnost sta isti. 
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2.2 Kratka zgodovina tovarne Kraš in Ki-Ki bombonov 

Pri pridobivanju podatkov smo si najprej pomagali s spletom, kasneje smo se obrnili  na 
Krašcommerce v Ljubljani, ki se ukvarja s plasiranjem Kraševih izdelkov na slovenskem tržišču, 
nazadnje pa tudi na tovarno Kraš v Zagrebu. Pri prevajanju iz hrvaščine v slovenščino in 
obratno nam je pomagala naša učiteljica Marijana Sebastijan. 

Zgodovina tovarne Kraš sega v leto 1911. Takrat sta združila moči Julije König, slaščičar, in 
Slavoljub Deutsch, ki je zamisel podprl s kapitalom.  V Zagrebu sta ustanovila  tovarno Union, 
ki je postala prva industrijska proizvajalka čokolade v jugovzhodni Evropi ter carski in kraljevski 
dobavitelj dunajskega dvora. 

 

                       

 

Izdelki tovarne Uniona iz leta 911 in 1913 

(Vir: http://www.kras.hr/hr/o-nama/o-nama/povijest-krasa/1910) 

 

Že leta 1920 sta začela proizvajati mehke karamele, istočasno pa tudi že nougat, iz katerega 
se je pozneje razvila priljubljena Bajadera. Kmalu so svojo ponudbo dopolnili s prepečencem, 
piškoti, vafli  in slanim asortimanom. Kot zanimivost naj med številnimi izdelki omenimo tanko 
čokolado Životinjsko carstvo, ki so jo začeli proizvajati leta 1938. 

Med drugo svetovno vojno je tovarna obratovala neprekinjeno, svoj proizvodni program pa je 
prilagodila potrebam vojske in Zagrebčanov. 

Tovarna Union se je preimenovala v Kraš leta 1950.  Novo ime je dobila po hrvaškem 
komunistu, protifašistu in sindikalistu Josipu Krašu (1900–1941). 

 

 

http://www.kras.hr/hr/o-nama/o-nama/povijest-krasa/1910
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Logotip tovarne Kraš 

 (Vir: https://hr.wikipedia.org/wiki/Kra%C5%A1) 

 

Tovarna se je še naprej uspešno razvijala s številnimi novimi prepoznavnimi in nagrajenimi 
izdelki: leta 1954 se je rodila kraljica desertov Bajadera, čokoladico Životinjsko carstvo so  
popularizirali z albumom, tako da je postala ena najbolj prepoznavnih v regiji, na trg so prišli  
piškoti Domaćica. 

          

                    

 

 

 

 

 

        Piškoti Domaćica                                                                                            Bajadera 

(Vir: www.kras.hr) 

 

 

 

 

Životinjsko carstvo, album iz leta 1960 

(Vir: http://www.bolha.com/hobi-zbirateljstvo/zbirateljstvo/albumi/zivotinjsko-carstvojosip-kras-1960-
1333659637.html?aclct=1516906815) 
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Danes je Kraš industrijski prehrambeni gigant, specializiran za produkte, katerih glavna 
sestavina je sladkor. Letno proizvede več kot 33 000 ton izdelkov. Leta 2017 je imel več kot 8 
milijonov kun dobička.  

 Kraševi proizvodi se delijo v naslednje skupine:  

- bombonjere, 
- piškoti, vafli in čajno pecivo, 
- bomboni, 
- slani asortima 
- asortima za otroke, 
- asortima brez sladkorja. 

Naj naštejemo nekaj najbolj znanih izdelkov s prepoznavnimi imeni: 

Bajadera, Dorina, Bananko, Domaćica, Ki-Ki, Čoksa, Tortica, Napolitanke, Vic, Jadro, Petit 
Beurre, 505 bomboni, Sara, Batons, Moto, Novela, Kraš 1911,  Griotte,  Životinjsko carstvo, 
Bronhi, Jaffa, Fontana.  

 

Zgodovina bombonov 

Union je začel proizvajati mehke karamele že leta 1920, zgodba o Ki-Ki bombonih pa se je 
začela leta 1927 s sadnimi karamelami. 

                                                               

Posodi za bombone  Caramels Union in Union Union (okoli leta 1935) 

(Vir:odin.mgz.hr/Zbirka/Kanditni%20proizvodi/Union%20-
%20tvornica%20kandita%20i%20čokolade,%20Zagreb,%20Branimirova%2021) 

 

Logotip Ki-Ki je zaščitni znak najpopularnejših bombonov v jugovzhodni Evropi. Slogan Bilo 
kuda Ki-Ki svuda se uporablja od leta 1935, ko si ga je za odprti natečaj izmislil takrat  
gimnazijec, kasneje pa mladinski pisatelj Ratko Zvrko. Je eden najstarejših še živečih 
marketinških sloganov na svetu. 

 

Logotip Ki-Ki 

(Vir: https://hr.wikipedia.org/wiki/Kra%C5%A1) 

https://hr.wikipedia.org/w/index.php?title=Bajadera_(Kra%C5%A1)&action=edit&redlink=1
https://hr.wikipedia.org/w/index.php?title=Dorina&action=edit&redlink=1
https://hr.wikipedia.org/w/index.php?title=Bananko&action=edit&redlink=1
https://hr.wikipedia.org/w/index.php?title=Doma%C4%8Dica_(Kra%C5%A1)&action=edit&redlink=1
https://hr.wikipedia.org/w/index.php?title=Kiki&action=edit&redlink=1
https://hr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%8Coksa&action=edit&redlink=1
https://hr.wikipedia.org/w/index.php?title=Tortica&action=edit&redlink=1
https://hr.wikipedia.org/w/index.php?title=Napolitanke&action=edit&redlink=1
https://hr.wikipedia.org/w/index.php?title=Vic_(Kra%C5%A1)&action=edit&redlink=1
https://hr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jadro_(keksi)&action=edit&redlink=1
https://hr.wikipedia.org/w/index.php?title=Petit_Beurre&action=edit&redlink=1
https://hr.wikipedia.org/w/index.php?title=Petit_Beurre&action=edit&redlink=1
https://hr.wikipedia.org/w/index.php?title=505_bomboni&action=edit&redlink=1
https://hr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sara_(Kra%C5%A1)&action=edit&redlink=1
https://hr.wikipedia.org/w/index.php?title=Batons_(Kra%C5%A1)&action=edit&redlink=1
https://hr.wikipedia.org/w/index.php?title=Moto_(Kra%C5%A1)&action=edit&redlink=1
https://hr.wikipedia.org/w/index.php?title=Novela_(Kra%C5%A1)&action=edit&redlink=1
https://hr.wikipedia.org/w/index.php?title=Kra%C5%A1_1911._(slastica)&action=edit&redlink=1
https://hr.wikipedia.org/w/index.php?title=Griotte_(Kra%C5%A1)&action=edit&redlink=1
https://hr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%BDivotinjsko_carstvo_(Kra%C5%A1)&action=edit&redlink=1
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                      1960                                   1998                           2009                               2016 

 

Podoba vrečk in ovojev  Ki-Ki bombonov skozi čas 

(Vir: pismo iz Kraša) 

Prepoznavnima logotipu Ki-Ki in sloganu se je leta 1998 pridružil kot zaščitni znak in 
pomemben element v komunikaciji s potrošniki še Ki-Ki klovn. 

 

 

 

 

 

Ki-Ki klovn leta 1998 

(Vir: pismo iz Kraša) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ki-Ki klovni s svojimi imeni danes 

 (Vir: https://www.behance.net/gallery/4402899/Ki-Ki-Candy) 
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Skozi svojo dolgo zgodovino je Ki-Ki spremljal potrebe in želje kupcev, tako da danes logotip 
Ki-Ki zaobjema vrsto sadnih karamel in gumijastih bombonov. Vsi Ki-Ki bomboni vsebujejo 
samo naravne arome, pravo sadje in pravi sadni sok. 

Kljub trudu in poizvedovanju pa tudi v Krašu niso našli informacije, ki bi potrdile navedbo 
Janeza Menarta v pesmi Srečanje, da so se njihovi bomboni v tridesetih letih prejšnjega 
stoletja ponujali v prodajnih avtomatih, čeprav, kot smo raziskali, imajo le-ti dolgo tradicijo, ki 
sega v konec 19. stoletja, ko so v Londonu postavili prvega, in sicer za znamke. Kmalu pa je bil 
narejen tudi avtomat za čokolado in žvečilne gumije.  

 

Prodajni avtomat nemškega proizvajalca čokolade Stollwerck, 1887 

(Vir: https://en.wikipedia.org/wiki/Stollwerck) 

 

Vrste Ki-Ki bombonov danes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ki-Ki plus 

Ki-Ki Twist malina-jogurt 

Ki-Ki mini sadna karamela 

Ki-Ki sadna karamela 

https://en.wikipedia.org/wiki/Stollwerck
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Ki-Ki jagoda  

Gumijasti bomboni (Ki-Ki gumioza) 

 

 

 

 

Ki-Ki tutti frutti 

Ki-Ki cola 
Ki-Ki čarobna jajca 

Ki-Ki medo Ki-Ki cherry cola 
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(Vir: http://www.kras.hr/) 

 

Ki-Ki bombone Kraš reklamira na privlačen in sodoben način. Leta 2016 je predstavil Ki-Ki 
pesem (song), ki jo izvaja deklica Mia Negovetić, mlada pevska zvezda v vzponu. Vesela Mia in 
nepogrešljivi Ki-Ki klovni nastopajo v televizijskem spotu, v katerem lahko spremljamo njihovo 
potovanje skozi Ki-Ki svet. 

 

 

Mia Negovetć v songu za Ki-Ki bombone 

(Vir: https://www.youtube.com/watch?v=9paHdlU90BQ>) 

 

         2.2.1 Spomini starejših na Ki-Ki bombone 

Na kaj pomislijo, ko slišijo Ki-Ki bombon, smo vprašali več starejših ljudi. Večini se je ob 
omembi bombona na obraz prikradel nasmešek. Ki-Ki je bil eden redkih bombonov njihovega 

 

 
Ki-Ki duo medo Ki-Ki kače 

https://www.youtube.com/watch?v=9paHdlU90BQ
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otroštva. Omenili so še bombone Bronhi in 505, ki so jih ravno tako izdelovali v Krašu.  A Ki-Ki 
je bil kralj. Spomnijo se šelestečega papirja, posebnega sadnega okusa, mehkobe, vonja, barve  
in vijoličnega napisa Ki-Ki. Kar nekaj jih še pozna slogan Bilo kuda Ki-Ki svuda. Za večino je bil 
bombon v njihovem otroštvu razkošje. Z njim so se lahko posladkali le ob posebnih 
priložnostih, največkrat je bil med Miklavževimi darili. Če pa je bila prilika, je povedala ena od 
naših sogovornic, pa jih je naenkrat pospravila tudi celo vrečko. Druga gospa se je spomnila, 
da so, ko so bili še otroci, z brati in sestrami pridno hodili k maši, ki jo je redno obiskovala tudi 
njihova stara mama, v enem žepu z molitvenikom, v drugem ali v torbici pa s Ki-Ki  bomboni 
za svoje vnuke. Sladkoben sadni vonj se je zalezel v njena oblačila in zapisal v spomin otrok. 

 

2.3 Določitev potencialnega kupca našega novega izdelka 

Preden smo se lotili oblikovanja izdelka (embalaže), smo si zamislili potencialnega kupca. To 
naj bi bil v prvi vrsti otrok, ki skupaj s starši ali drugo starejšo osebo potuje z vlakom iz Litije 
proti Ljubljani ali Zidanemu Mostu. Z izdelkom smo hoteli zadovoljiti potrebo otroka po 
sladkanju, zabavi in kratkočasenju med vožnjo, hkrati pa smo njega in njegove spremljevalce 
želeli vzpodbuditi k pogostejši izbiri okolju prijazne vožnje z vlakom.Predstavljali smo si, da 
bosta sopotnik in otrok z zanimanjem prebrala tudi Menartovo pesem Srečanje ter se na ta 
način zapletla v prijeten pogovor in obujanje spominov. 

 

  2.4 Določitev mesta prodaje izdelka 

Določili smo tudi potencialno mesto prodaje našega novega izdelka – to naj bi bila železniška 
postaja v Litiji, lahko pa bi ga ponudili tudi v Turistično informacijskem centru v starem delu 
Litije.  

 

Železniška postaja Litija 

(Vir: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Litija-train_station.jpg) 
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Izložba Turistično informacijskega centra v Litiji  

(Vir: https://www.litija.si/objava/82465) 

 

Obisk Irene Tonin iz Razvojnega centra Srca Slovenije  

V tej fazi smo medse sprejeli našo prvo gostjo, strokovnjakinjo s področja podjetništva, gospo 
Ireno Tonin iz Razvojnega centra Srca Slovenije. Spregovorila nam je o pomenu podjetništva 
in nam, potem ko smo jo seznanili z našimi idejam, nakazala nekaj usmeritev.  

 

  2.5 Elementi izdelka 

Da bi zadovoljili predvidene potrebe  potencialnega kupca našega izdelka, smo se odločili, da 
v embalažo s Ki-Ki bomboni vložimo tudi Ki-Ki karte. Torej naš izdelek sestavljajo: embalaža 
(vrečka), Ki-Ki karte in Ki-Ki bomboni. 

 

 

        2.5.1 Embalaža (vrečka) 

                 2.5.1.1 Pregledovanje embalaž, v katerih so na trgu ponujani bomboni 

V tej fazi smo si ogledali veliko različnih embalaž tako z vidika oblike in teksta, ki mora biti 
obvezno na izdelku, kot tudi z vidika likovne in poljubne besedilne podobe (logotipi, druga 
reklamna besedila …).  Našli smo tudi nekaj embalaž, ki so se približale naši zamisli zaradi 
izpisane zgodbe. Odločili smo se, da mora imeti nova embalaža tako obliko, da bomo obvezne 
podatke lahko spravili na stranski ploskvi, večji sprednja in zadnja ploskev pa morata biti 
namenjeni našemu sporočilu. 
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Različne oblike embalaž za bombone (foto Sirk) 

 

 

Embalaža z zgodbo (foto Sirk) 

                 2.5.1.2 Določitev oblike embalaže 
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Odločili smo se, da bo naša embalaža sestavljena iz štirih ploskev. 

 

Vzorčni primer štiriploskovnega plašča embalaže (foto Sirk) 

 

V tej fazi nam je veliko pomagala naša druga gostja, priznana in večkrat nagrajena oblikovalka 
Mojca Janželj Tomažič iz oblikovalskega studia Kontrastika. Pokazala nam je nekaj svojih 
izdelkov in pred nami oblikovala embalažo, ki bi se lahko približala našim zamislim. 

 

 

                 2.5.1.3 Likovna in besedilna (tekstualna) podoba embalaže  

Ta faza nam je vzela največ časa. Zadeve smo se lotili s tako imenovanim  »ikonografskim 
zidom«. Določili, izbrali smo elemente, ki naj bi tvorili jedro podobe izdelka. Razdelili smo jih 
v dve skupini (seveda ti ne zajemata obveznih podatkov na stranskih ploskvah): 

a) na že obstoječe: 
- logotip Kraša, 
- logotip bombonov Ki-Ki, 
- drugi likovni elementi na vrečkah za Ki-Ki bombone (sadje, klovni …); 

 

b) na dodane: 
- elementi, povezani s pesmijo Srečanje (vlak, železniška postaja, krajevno ime Litija, 

otrok, tir, signal …). 

Te elemente smo predvideli za sprednjo, igrivo stran, ki naj bi odrazila  veselo plat Menartove 
pesmi, ki je povezana s spominom na srečni dogodek iz otroštva in ki jo je je tudi v pesmi ločil 
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od preostalega besedila s poševnim tiskom. Torej že pesem sama ponuja dvojnost, ki smo jo 
izkoristili za izhodišče kontrastne podobe sprednje in zadnje strani embalaže. Na zadnji strani, 
ki naj bi torej ustvarjala kontrast s prvo igrivo in barvno pisano stranjo,  smo predvideli sledeče 
elemente: 

- besedilo pesmi Janeza Menarta Srečanje, 
- fotografijo Janeza Menarta, 
- logotip Ki-Ki bombonov, 
- vlak. 

Predloge za likovno in tekstualno podobo embalaže smo začeli oblikovati tako, da je vsak prejel 
v kuverti izrezane vse zgoraj naštete elemente in dva lista formata A 3 za prvo in zadnjo stran 
vrečke. Potem je vsak učenec s pomočjo svoje domišljije oblikoval podobo embalaže in dodal 
tudi še kakšen svoj element. Kasneje smo na vsaki predlogi izbrali najboljše  rešitve, ki bi jih 
lahko vključili v končni izdelek. 

Tudi v tej fazi nam je zelo pomagala oblikovalka Mojca Janželj Tomažič. Pregledala je predloge, 
potem pa dodala še nekaj svojih idej. 

 

 

Priprava predloge ene od učenk (foto Sirk) 
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Predloga oblikovalke Mojce Janželj Tomažič (foto Sirk) 

  

Predlagala nam je, da bi se izdelek imenoval Ki-Ki Litija. Ta predlog nam je bil všeč, zato smo 
ga sprejeli. Poudarila je, da mora biti prva stran pisana, privlačna za otroke; sprednjo in zadnjo 
stran pa naj bi povezoval vlak.  Povedala je tudi, da se takšni priložnostni izdelki označijo z 
napisom posebna izdaja, kar smo kasneje tudi upoštevali. 

Po odhodu oblikovalke smo imeli še polno idej, predvsem smo se dalj časa zamudili pri zadnji 
strani. Najprej smo vključili na to stran vlak z Menartovo fotografijo iz njegovih zrelih let in 
besedilo pesmi Srečanje v oblačku – na način stripa. Da bi poudarili razliko med dvema časoma, 
smo hoteli vključiti še sliko, risbo dečka, starega približno šest let. Zaprosili smo prvošolce, da 
so ga narisali. Potem smo eno od risbic vključili na zadnjo stran. Nastal je spodnji izdelek.   



20 
 

 

Zadnja stran embalaže, s katero nismo bili zadovoljni 

 

Z njim nismo bili najbolj zadovoljni. Predvsem nas je omejeval tudi majhen prostor. Zato smo 
iskali naprej in porodila se je ideja, da bi zadnjo stran oblikovali na način časopisne novice – 
kot kontrast s prvo igrivo stranjo. Hkrati pa smo s tem namignili tudi na Menartovo posebnost, 
ki jo je vnesel v slovensko poezijo, in sicer preproste motive in teme v preprostem, vsakdanjem 
jeziku. Eno od svojih pesniških zbirk je celo poimenoval Časopisni stihi (1960).  
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Končna podoba zadnje strani embalaže 

 

Glede besedilne podobe prve strani smo se odločili, da mora zajemati poleg imena izdelka Ki-
Ki Litija, še napis posebna izdaja in tri pluse: s c-vitaminom, ker smo se odločili, da bomo imeli 
v vrečki najbolj zdrave Ki-Ki bombone (Ki-Ki plus), s Ki-Ki kartami, ker bodo v vrečki vložene 
karte, in z  nostalgijo, ker nas bomboni in pesem Srečanje vračajo v otroštvo. 

 

S svojimi idejami je sprednji strani dal dokončno podobo Urban Slapničar, študent akademije 
za glasbo, ki je naš predlog računalniško oblikoval in pripravil za tisk. 
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Končna podoba sprednje strani embalaže 

 

Na eni od stranskih ploskev smo zbrali vse podatke,  ki so obvezni za Ki-Ki plus bombone: 
sestavine, energijska vrednost ... Te podatke smo samo prepisali z ustrezne vrečke. 

Drugo stransko ploskev pa smo namenili kratki predstavitvi razvoja in namena izdelka ter 
podatkom o času nastanka in o ustvarjalcih izdelka. 
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Ena od stranskih ploskev 

 

                 2.5.1.4 Material embalaže  

O okolju prijaznem materialu, iz katerega naj bi bila embalaža, smo seveda razmišljali. 
Temeljiteje pa se v to področje nismo poglabljali. To bi bila tema za tistega, ki bi se morda lotil 
serijske proizvodnje izdelka  Ki-Ki Litija. Pri našem prototipu pa smo se ravnali po predlogu  
oblikovalke Mojce Janželj Tomažič. Ker smo želeli, da bi bil del embalaže prozoren, tako kot je 
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to pri Kraševi embalaži za Ki-Ki bombone, nam je oblikovalka predlagala, da naj plašč 
natisnemo na paus papir formata A 3, in sicer z laserskim tiskalnikom, ki barve na papir zapeče, 
ali s fotokopirnim strojem.   

 

                 2.5.1.5 Tiskanje plašča embalaže  

Ko nam je Urban Slapničar računalniško oblikoval mrežo, in sicer tako, da sta bila na paus 
papirju formata A 3 plašča za dve vrečki, smo poiskali  kopirnico s primernim fotokopirnim 
strojem. Nam najbližja je bila Kopirnica Tina v Zagorju ob Savi. Predlogo so natisnili 30-krat. Po 
ročnem razrezu smo dobili šestdeset vrečk, ki smo jih zlepili z obojestranskim lepilnim trakom. 

 

Predloga plašča vrečke, pripravljena za razmnoževanje 
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 2.5.2 Ki-Ki karte 

Ki-Ki karte smo si zamislili, da bi zadovoljili otrokovo potrebo po razvedrilu, hkrati pa bi ga z  
likovno  motiviko vzpodbujale k okolju prijazni vožnji z vlakom. 

Prikupni Kraševi Ki-Ki klovni s svojimi imeni so se nam kar ponujali, da jih uporabim kot glavni 
motiv kart. Pravila igre so takšna kot pri črnem Petru. Komplet vsebuje 27 kart, trinajst parov 
– klovna in njemu pripadajoč vagonček, ter karto Zmijeki – klovna s kačo, ki ostane brez para 
– vagončka. Na embalaži kart smo se poigrali s Kikijevim sloganom Bilo kuda Ki-Ki svuda in ga 
preoblikovali tako, da  vzpodbuja k vožnji z vlakom:  Kamorkoli z vlakom naokoli! 

Na vrečko smo izpisali tudi navodila za igranje kart. 

 

                

Zadnja in sprednja stran vrečice za Ki-Ki karte 

 

              2.5.2.1 Tiskanje kart in vrečke za karte         

Tudi predlogo za karte, ki jo je ravno tako računalniško oblikoval Urban Slapničar, so nam na 
trši papir natisnili v Zagorju ob Savi v Kopirnici Tina. V šoli smo jih razrezali in pripravili 30 
kompletov kart, ki smo jih vložili najprej v embalažo za Ki-Ki karte, potem pa še v vrečko Ki-Ki 
Litija. 
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Ki-Ki karte pred razrezom (foto Sirk) 

       2.5.3 Bomboni 

Seveda so v vrečki ostali Ki-Ki bomboni plus. Na embalaži smo pustili izpisano neto količino 
100 gramov, a smo v vsako vrečico poleg kart vložili le 4 bombone, ki smo jih kupili v Ljubljani 
v prodajalni Bomboniera Kraš na Čopovi ulici. Seveda bi lahko tisti, ki bi se  odločil za serijsko 
proizvodnjo, dal v embalažo  več bombonov, da bi neto količina ustrezala  izpisani. Mi smo se 
omejili na manjše število bombonov tudi zaradi stroškov. 

 

                 2.5.3.1  Industrijski bomboni in domače karamele 

Zbrali smo tudi nekaj informacij o zgodovini in načinu  priprave industrijskih bombonov. 
Karamela (bombon) je v literaturi opisana kot vrsta drobne slaščice iz praženega sladkorja, 
glukoze in eteričnih olj. Danes industrija na osnovi sladke baze proizvaja karamele z vrsto 
dodatkov (škrob, želatina …), različnih oblik, različnih okusov (limone, jagode, kave, mentola 
...) in različnih trdot. 

Pri nas se je ta drobna slaščica najprej imenovala cukrček, nato  pa sladkorček, saj je bila v 
resnici le košček prežganega sladkorja ali karamele. Pozneje se je udomačil francoski izraz 
bombon. Prvotno so bili bomboni nezaviti. Ko so se začeli zavijati, so se le-ti imenovali 
karamele, nezaviti pa so ostali bomboni (Wikipedia, Karamela). 

Dve uri podjetniškega krožka smo posvetili tudi izdelavi domačih karamel. Na spletu smo 
poiskali recept, potem pa zaprosili našo učiteljico gospodinjstva Marijo Grabnar, da je nabavila 
potrebne surovine in vodila pripravo karamel. Nad okusom končnega izdelka smo bili 
navdušeni. Z vajo bi gotovo prišli tudi do prave trdote karamel, naše so bile namreč nekoliko 
premehke. Se pa je v teh dveh prijetnih urah porodila ideja, da bi lahko izdelali posebno 
vrečko, v kateri bi na novoletnem sejmu prodajali v šoli izdelane bombone OŠ Gradec. 
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Recept za domače karamele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 Kako urediti, da izdelek ne bo sporen, kar se tiče zakonodaje 

To dilemo smo želeli razrešiti zgolj iz radovednosti, saj smo se ves čas zavedali, da je naše delo 
zgolj raziskovanje in učenje, ki bi morda kdaj komu od nas pomagalo pri uresničitvi prave 
poslovne priložnosti. Za odgovor smo zaprosili Odvetniško družba Pirc Musar & partnerji, O.P., 
d. o. o., ki se ukvarja tudi z gospodarskim pravom. Spodaj sta izpisana naše vprašanje in 
odgovor magistre Rosane Lemut Strle. 

Vprašanje: 

Spoštovani, 
 
v podjetniškem krožku na OŠ Gradec smo oblikovali novo embalažo za Ki-Ki bombone z izpisano 
pesmijo Janeza Menarta Srečanje, v kateri pesnik omenja Litijo in Ki-Ki bombone.  
Kljub temu da je naše delo le igra, vaja, želimo biti pri svojem početju temeljiti in dosledni, zato smo se 
med delom z vprašanji večkrat obrnili tudi na strokovnjake. 
Tokratno vprašanje najbrž sodi na področje gospodarskega prava. In sicer nas zanima, kje v zakonodaji 
je definirano, kako je možno tržiti izdelek določene firme (v našem primeru so to Ki-Ki bomboni) v 
embalaži druge firme, in sicer tako, da so na embalaži ohranjeni logotipi in nekateri drugi zaščitni znaki 
prve firme (v našem primeru je to tovarna Kraš), dodani pa so besedilni in vizualni elementi druge firme. 
 
Za lažje razumevanje sem vam priložila tudi plašč naše vrečke. 
 
Za odgovor se vam že vnaprej iskreno zahvaljujem. 
 
Prisrčen pozdrav! 
 
Stanka Sirk 
 

Sestavine 

300 g sladkorja 
200 g sladke smetane 
150 g masla 
ščep soli 

Postopek 

Sladkor raztopimo v malo večjem loncu, pazimo, da se raztopi tudi ob robovih. Med tem 
časom zavremo sladko smetano in jo počasi dodajamo raztopljenemu sladkorju (masa 
malo zakipi), dobro mešamo toliko časa, da se sladkor in smetana povežeta. Odstavimo z 
ognja in dodamo še maslo, da se v masi raztopi ter malo posolimo, kar da karameli še 
polnejši okus. Maso prelijemo v večji pekač, da se ohladi. 

 (https://www.kulinarika.net/recepti/16553/sladice/domaca-karamela/). 

 

https://www.kulinarika.net/recepti/16553/sladice/domaca-karamela/
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Odgovor: 
 

1 Kratek in enostaven odgovor bi bil tak. 
 
2 Ko gre za zaščitene blagovne znamke (domnevam, da je Ki-ki zaščitena tako besedna kot 
grafična blagovna znamka: http://www.kras.hr/si/izdelki/bomboni/ki-ki) te dajejo imetniku 
(domnevno Kraš) izključno pravico uporabe in s tem tudi pravico preprečiti tretjim, da bi brez 
njegovega soglasja za enako ali podobno blago ali storitve uporabljali znak, ki je enak ali 
zavajajoče podoben njegovi znamki. 

 

3 Brez kontaktiranja nosilca blagovne znamke raje ne tvegajte s trženjem bombonov v nekoliko 
predelani embalaži, z izkoriščanjem blagovne znamke, ki ni vaša. 
 
4 Vsekakor kontaktirajte imetnika blagovne znamke in se z njim dogovorite za eventualno 
trženjsko akcijo in pravila, ki jih boste spoštovali. Ideja je zanimiva in bi bila kot taka lahko videti 
tudi s strani imetnika. (Prejeto po elektronski pošti 3. 4. 2018.) 

 

2.7 Cena izdelka 

»Prodajate odličen izdelek? Ponujate fantastično storitev? Mislite, da vam to zagotavlja 
uspeh? Ne, ne, morate jim določiti tudi pravo ceno. Ena od skrivnosti uspeha poslovanja leži 
tudi v določanju cene izdelka oziroma storitve. Določanje cene izdelku je eden od osnovnih 
korakov pri gradnji uspešnega podjetja, za katerega vsi mislijo, da je enostaven. Vendar izdelku 
določiti ceno ni enostavno, pravzaprav je precej zahtevno. Vendar ne skrbite, tudi določanje 
cene ni nujno težko, če veste kaj vse je potrebno upoštevati pri določanju le-te.« 
(https://touchstudio.si/kako-izdelku-dolociti-ceno/) 

Izdelku nismo nameravali postaviti cene, saj je le prototip (predserijsko izdelan predmet). 
Seveda pa smo se o oblikovanju cene pogovarjali. Med drugim je eden od učencev predlagal, 
da naj bi bila cena  ob morebitnem trženju izdelka oblikovana tako, da bi bil vanjo vključen 
tudi določen procent, ki bi ob prodaji pripadal šolskemu skladu OŠ Gradec, in sicer namensko 
za knjižnico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Končna podoba vseh treh elementov izdelka Ki-Ki Litija (foto Sirk)  

http://www.kras.hr/si/izdelki/bomboni/ki-ki
https://touchstudio.si/kako-izdelku-dolociti-ceno/
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3 Obisk tovarne Kraš v Zagrebu  

Ko smo imeli pripravljene vse elemente našega izdelka, smo se z vlakom odpeljali v  Zagreb, 
kjer smo si ogledali del proizvodnje tovarne Kraš in predstavili svoje delo. 

Sprejela nas je članica razvojnega oddelka, ki ni skrivala navdušenja nad našo raziskovalno 
vnemo in ustvarjalnostjo ter prototipom izdelka Ki-Ki Litija. 

Ob koncu obiska  smo se fotografirali z njihovo maskoto, levom, obdarovani pa smo bili tudi  s 
Kraševimi izdelki. 

 

 

V Kraševi poslovni zgradbi (foto Sirk) 

 

 

V Kraševem Choco baru (foto Sirk) 
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4 Predstavitev izdelka 

Izdelek smo v maju predstavili v šolski predavalnici predstavnikom šolske skupnosti ter 
učencem  4. in 5. razreda, povabili pa smo tudi ravnatelja Damjana Štrusa. Predstavitev smo si 
zamislili kot posebno svečan dogodek. Na visok razstavni kvader smo postavili naš izdelek. 
Prostor smo zatemnili, tako da je bila z reflektorjem osvetljena le vrečica Ki-Ki Litija. Že ko so 
v prostor prihajali učenci, se je predvajala glasba "Ki-Ki klovn". Na posebni mizi je bila 
razstavljena tudi raziskovalna naloga o Janezu Menartu na Vačah in Litiji, na drugi mizi pa so 
bili v steklenih posodah Ki-Ki bomboni in domače karamele, ki so jih doma pripravili učenci 
podjetniškega krožka. Ko so se učenci posedli,  jih je pozdravila mentorica podjetniškega 
krožka Stanka Sirk, sledila je Power Point  predstavitev celoletnega dela. Ob koncu so si učenci 
lahko še od blizu ogledali izdelek, vrgli partijo Ki-Ki kart, se posladkali s Ki-Ki bomboni in 
domačimi karamelami ter se pogovorili s člani podjetniškega krožka. 

Naslednja predstavitev smo pripravili v Razvojnem centru Srca Slovenije.  Eno vrečico smo 
nesli na železniško postajo v Litijo, izdelek pa smo poslali tudi oblikovalki Mojci  Janželj Tomažič 
in Jožetu Sevljaku, ki je bil pobudnik raziskovalne naloge o Janezu Menartu. 

Izdelek Ki-Ki Litija smo predstavili tudi na spletni strani šole in na Facebooku. 

 

5 Zaključek 

Čeprav smo se na začetku šolskega leta podali na nam dokaj neznano pot, pa nam je uspelo še 
pred koncem šolskega leta s pomočjo  strokovnjakov, ki smo jih povabili medse, idejo razviti 
do končnega izdelka. Prototip izdelka, ki je namenjen predvsem promociji kraja, je izdelan. 
Veseli bi bili, če bi vrednost izdelka prepoznali tudi v lokalni skupnosti in ga mogoče nekoč, 
seveda v dodelani podobi, tudi tržili. 

Sicer pa kot takšen lahko postane tudi priložnostno darilo OŠ Gradec. 
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