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INOVACIJE GZDBK

PRIZNANJE
E-priročnik za alergene v jedeh po (novi) uredbi EU 1169/2011

Podjetje: Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo mesto
Avtorji: študenti – Nina Barborič, Anamarija Grum, Monika Jakše, Maša Jevšček, Dragana Kostić,  
Dino Memović, Daša Peperko, Tehvida Ponjević, Karmen Škufca, Katja Vasilič, Aleksandra Vrhovac;  
mentorji – mag. Barbara Rodica, dr. Sergej Gričar, dr. Franci Avsec, mag. Malči Grivec, Gašper Repanšek, 
Dorian Savić

Kratek opis inovacije

Ideja projekta/inovacije o pripravi e-priročnika za alergene v jedeh po (novi) uredbi EU 1169/2011 izhaja iz potreb 
gospodarstva in je namenjena potrebam gospodarstva. Pomembno je omeniti, da je aplikacija oziroma e-priročnik za 
alergene v jedeh po uredbi EU št. 1169/2011 (E-PA) trenutno edini obstoječi e-priročnik na trgu. Omenjeno uredbo 
so dolžni spoštovati vsi ponudniki, a jo zaradi neobstoječe sistemske rešitve rešujejo individualno. Dodajmo, da je 
inovativna storitev zapolnila vrzel, ki je trenutno na trgu na področju varnih živil, na podpodročju e-označevanja živil 
in e-označevanja prisotnih alergenov v živilih.

E-priročnik za alergene v jedeh po uredbi EU št. 1169/2011 (E-PA) temelji na Uredbi EU, ki je začela veljati decembra 
2014 in določa, da morajo biti podatki o alergenih, kadar so ti prisotni v končnem proizvodu, objavljeni na vidnem 
mestu za kupca. Pri pakiranih izdelkih so te informacije vidne in na voljo na deklaraciji proizvoda, to pa seveda ni 
možno pri gostinskih obratih ter osebah, ki prodajajo nepredpakirano hrano. Vsi ti pravni subjekti morajo samostojno 
oblikovati in pripraviti dokument, ki bo upošteval vse zahteve uredbe.

E-PA in spletna stran zagotavljata informacije o alergenih v živilih, pri čemer so upoštevani vsi načini dobave živil 
potrošnikom, vključno s prodajo živil. Treba je pojasniti, da morajo biti ustrezne obvezne informacije o živilih na voljo 
tudi pred zaključkom nakupa. Elektronska oblika tudi omogoča, da se potrošnik o prisotnosti alergenov v posamezni 
jedi informira tudi doma. To želimo doseči z E-PA in e-spletnim portalom, ki sta končni izdelek naše podjetniške ideje. 
E-PA torej omogoča implementacijo nove uredbe v prakso za potrebe končnih potrošnikov. 

E-PA je enostavno in že predpripravljeno orodje za označevanje nepredpakiranih živil o alergenih. Omogoča nam, da 
si lahko natisnemo že vpisane jedi in živila ter vpisujemo in dodajamo svoje jedi ali živila v orodje. To je mogoče, ker 
je E-PA dostopen vsem na spletni strani.

Obe rešitvi torej vključujeta strokovni in uporabni vidik za vse omejene uporabnike, saj upoštevata veljavno 
zakonodajo in strokovno literaturo s področja živilstva.

Inovativno idejo so razvijali študenti Visoke šole za upravljanje in poslovanje Novo mesto in drugih visokošolskih 
ustanov. Pri projektu z naslovom E-PA je sodelovalo pet mentorjev, dva delovna mentorja iz gospodarstva, Gašper 
Repanšek in Dorian Savić, in trije pedagoški mentorji iz Visoke šole za upravljanje in poslovanje Novo mesto, izr. prof. 
dr. Franci Avsec, mag. Barbara Rodica, viš. pred., in dr. Sergej Gričar, viš. pred.

Članica Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine 

Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo mesto, Na Loko 2, 8000 Novo mesto

Spletna stran: www.vsup.vs-nm.si

Telefon: 07/39 30 010

E-pošta: vsup.nm@guest.arnes.si


