
junij 2016     35

INOVACIJE GZDBK

PRIZNANJE
Spletna aplikacija za prepoznavanje pomena zelišč

Podjetje: Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo mesto
Avtorji: študenti – Jasmina Adrović, Jerneja Fekonja, Tanja Habinc, Ariana Hadžić, Saša Kastelic, Tanja 
Kastelic, Dejan Marolt, Valerija Pajk, Tjaša Tomažin; mentorji – mag. Barbara Rodica, dr. Sergej Gričar,  
dr. Franci Avsec, mag. Malči Grivec, Mateja Jerebic-Marinič, Klemen Tavželj

Kratek opis inovacije

Rezultat ideje in razvoja inovacije z naslovom Spletna aplikacija za prepoznavanje pomena zelišč je inovativna 
rešitev za vsakdanjega slovenskega uporabnika, ki želi na svetovnem spletu izvedeti, katera zelišča so primerna za 
določeno bolezensko stanje oziroma določen bolezenski simptom. Spletna aplikacija (H4U) omogoča uporabniku, 
da na enostaven in hiter način dobi prikaz rešitev enostavnih bolezenskih simptomatskih težav. Razvoj inovativne 
ideje temelji na sodelovanju študentov, mentorjev, strokovnjakov z izkušnjami na predmetnem področju zelišč in 
zdravilstva ter z znanji na področju oblikovanja aplikacij.

Dostop s pomočjo spletne aplikacije omogoča odmik od tradicionalnega pridobivanja informacij z brskanjem po 
knjigah oz. zdajšnjih konceptih zeliščarstva. Cilj razvoja inovacije je bil usmerjen v oblikovanje takšne aplikacije, 
ki bo omogočala enostavno, »prijazno« uporabo in bo (lahko) razumljiva potencialnim uporabnikom. S tem smo 
uporabnikom omogočili, da na hiter in enostaven način pridejo do informacij, katero zelišče je za zdravljenje njihovega 
bolezenskega simptoma najprimernejše.

V inovativno rešitev H4U so vključeni podatki o bolezenskih simptomih, njihova imena in opis. Simptom je povezan 
z zeliščem, s katerim si lahko pomagamo. Zelišča vsebujejo opise, ki bi uporabnika lahko zanimali. Ti podatki so: 
družina, opis, zgodovina, razširjenost, sestavine in učinkovine, neželeni učinki, kategorija, delovanje, uporabni del, 
latinsko ime uporabnega dela. 

Študenti predvidijo konkurenčne prednosti inovativne rešitve. Inovacija je nastala kot rezultat pobude in ideje 
podjetnikov in gospodarstva. V inovativnem procesu so sledili namenu ideje, da uporabniku na enostaven način, NA 
EN KLIK na internetu, ponudijo predlog rešitve za bolezenski simptom. Gospodarstvo je na ta način združilo znanje iz 
akademskega okolja in potencial študentov za rast in razvoj prodaje, posledično bruto domačega proizvoda. Predaja 
informacij med akademskim okoljem, gospodarstvom in prebivalstvom je ena ključnih in prednostnih nalog EU in 
Slovenije.

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


