
OBVESTILO 

O OZNAČEVANJU SNOVI, KI POVZROČAJO ALERGIJE ALI PREOBČUTLJIVOSTI, 

V OBRATIH JAVNE PREHRANE 

S 13. decembrom 2014  pričneta veljati Uredba o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom št. 

1169/2011 in Pravilnik o splošnem označevanju predpakiranih živil (Ur.list RS, št. 50/04, 58/04, 43/05, 

64/05, 83/05,115/05 in118/07), v katerih je zapisano, da je pomembno zagotoviti informacijo o alergenih 

vsem, ki imajo alergijo ali težave z preobčutljivostjo na hrano. Osnovna šola dr. Pavla Lunačka Šentrupert 

bo v skladu z zakonodajo oblikovala jedilnike skladno z navodili označevanja. 

·    Snovi in proizvodi, ki povzročajo alergije ali preobčutljivost, so navedene v okviru jedilnika. 

·    Alergena snov je jasno označena in navedena s podpisanimi številkami (skladno s Prilogo II). 

·    Jedilnik je objavljen elektronsko (na spletni strani šole in vrtca) in v pisni obliki na oglasnih deskah v šoli 

in v vrtcu. 

Seznam sestavin ali proizvodov, ki povzročajo alergije ali preobčutljivosti (t.i. alergeni) je naveden v 

Prilogi II . 

 Uredba 1169/2011/EU – priloga II 

SNOVI ALI PROIZVODI, KI POVZROČAJO ALERGIJE ALI PREOBČUTLJIVOSTI 

PRILOGA II 

1. Žita, ki vsebujejo gluten, zlasti pšenica, rž, ječmen, oves, pira, kamut ali njihove križane   vrste in proizvodi iz njih, razen: 

(a) Glukozni sirupi na osnovi pšenice, vključno z dekstrozo; 

(b) Maltodekstrini na osnovi pšenice; 

(c) Glukozni sirupi na osnovi ječmena; 

(d) Žita, ki se uporabljajo za alkoholne destilate, vključno z etilnim alkoholom kmetijskega izvora. 

2. raki in proizvodi iz njih 

3. jajca in proizvodi iz njih 

4. ribe in proizvodi iz njih, razen:  

(a) ribje želatine, ki se uporablja kot nosilec za vitamine ali karotenoide; 

(b) ribje želatine ali želatine iz ribjih mehurjev, ki se uporablja kot sredstvo za bistrenje piva in vina 

5. arašidi (kikiriki) in proizvodi iz njih  

6. zrnje soje in proizvodi iz njega, razen:  

(a) popolnoma rafiniranega sojinega olja in maščob ( 1 ); 

(b) naravnih zmesi tokoferola (E306), naravnega D-alfa-tokoferola,naravnega D-alfa- tokoferol acetata, naravnega D-alfa-

tokoferolsukcinata iz soje; 

(c) rastlinskih sterolov in estrov rastlinskih sterolov iz sojinega olja; 

(d) rastlinskih estrov stanola, proizvedenih iz sterolov iz sojinega olja 

7. mleko in mlečni proizvodi (ki vsebujejo laktozo), razen: 

(a) sirotke, ki se uporablja za alkoholne destilate, vključno z etilnim alkoholom kmetijskega izvora; 

(b) laktitola 

8. oreški, in sicer mandlji (Amygdaluscommunis L.), lešniki (Corylusavellana), orehi (Juglansregia), indijski oreščki 

(Anacardiumoccidentale), ameriški orehi (Caryaillinoinensis (Wangenh.) K. Koch), brazilski oreščki (Bertholletiaexcelsa), 

pistacija (Pistacia vera), makadamija ali orehi Queensland (Macadamiaternifolia) ter proizvodi iz njih, razen oreškov, ki se 

uporabljajo za alkoholne destilate, vključno z etilnim alkoholom kmetijskega izvora 

9. listna zelena in proizvodi iz nje 

10. gorčično seme in proizvodi iz njega 

11. sezamovo seme in proizvodi iz njega 

12. žveplov dioksid in sulfiti v koncentraciji več kot 10 mg/kg ali 10 mg/l glede na skupni SO 2 , ki se izračunajo za 

proizvode, ki so pripravljeni za uživanje ali obnovljeni v skladu z navodili proizvajalcev 

13. volčji bob in proizvodi iz njega 

14. mehkužci in proizvodi iz njih 
 

   


