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III 

POVZETEK 

Zaključna projektna naloga obravnava trženje živil in zakonodajo na področju označevanja 

žitaric za zajtrk s prehranskimi in zdravstvenimi trditvami. Označevanje proizvodov s 

prehranskimi in zdravstvenimi trditvami za proizvajalce predstavlja zanimivo priložnost za 

trženje, saj potrošniki po njih raje posegajo oziroma so za takšne proizvode pripravljeni plačati 

več. Vendar pa lahko zavajajoče in neresnične prehranske ter zdravstvene trditve privedejo do 

javnozdravstvenih tveganj. V EU je področje označevanja proizvodov s takšnimi trditvami 

regulirano s posebno uredbo (Uredbo (ES) št. 1924/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

20. decembra 2006 o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih (Uradni list EU L 404)), ki 

določa, da se lahko na živilih uporabljajo le vnaprej odobrene trditve, ki jih razume povprečen 

potrošnik. V zaključni projektni nalogi je z raziskavo segmenta žitaric za zajtrk ugotovljeno, da 

so prehranske in/ali zdravstvene trditve prisotne na več kot polovici pregledanih proizvodov. 

Velika večina proizvajalcev upošteva zakonodajo s področja označevanja živil s prehranskimi 

in zdravstvenimi trditvami, vendar so bile ugotovljene tudi nekatere nepravilnosti. 

Ključne besede: trženje, prehranske trditve, zdravstvene trditve, zakonodaja, žitarice za zajtrk. 

SUMMARY 

The final project thesis discusses the marketing of food products and legislation in the field of 

labeling cereals for breakfast with nutritional and medical claims. Labeling the products with 

nutritional and medical claims represents an interesting opportunity for marketing for the 

producers, as the consumers prefer such products and/or are ready to pay more for such 

products. Misleading and false nutritional and medical claims, however, can lead to public 

health hazards. In the EU, the field of labeling the products with such claims is regulated by the 

special regulation (Regulation (EC) No 1924/2006 of the European Parlament and of the 

Council of 20 December 2006 on nutrition and health claims on foods (Official Journal of the 

EU L 404)) which regulates that only previously authorized claims which are understood by an 

average consumer can be used on food products. In the final project thesis, we ascertained with 

the research of the segment of the cereals for breakfast that nutritional and/or medical claims 

are present on more than half of the inspected products. A great majority of producers comply 

with the legislation from the field of labeling food products with nutritional and medical claims. 

However, some irregularities were also ascertained. 

Keywords: marketing, nutritional claims, medical claims, legislation, cereals for breakfast. 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

Prehranske in zdravstvene trditve pridobivajo vedno večji pomen, tako med potrošniki kot med 

proizvajalci. Potrošniki so vedno bolj ozaveščeni o zdravi prehrani in o tem, kakšen vpliv ima 

lahko hrana na zdravje in dobro počutje. Na policah trgovin je vedno več izdelkov označenih s 

prehranskimi in zdravstvenimi trditvami, saj se proizvajalci zavedajo, da zdravo prehranjevanje 

postaja trend, zato v množici izdelkov s tem skušajo pritegniti pozornost kupcev. Poleg tega 

raziskave kažejo, da prehranske in zdravstvene trditve na živilih vplivajo na nakupno odločitev 

potrošnikov (Pravst idr. 2014, 24).  

Na trgu se je v novem tisočletju začelo pojavljati vedno večje število živil, ki so jih proizvajalci 

oglaševali s prehranskimi in zdravstvenimi trditvami. Proizvode, označene z zdravstvenimi in 

prehranskimi trditvami, namreč potrošnik zaznava kot bolj zdravju koristne in je zanje 

pripravljen tudi plačati več, kar za proizvajalce predstavlja zanimivo priložnost za trženje takih 

izdelkov. Za potrošnika pa to lahko predstavlja tveganje v smislu, da je lahko pri svojem 

odločanju celo zaveden. Napačna uporaba prehranskih in zdravstvenih trditev na živilih, ki bi 

spodbujale pretirano potrošnjo živil s slabšo hranilno sestavo, bi lahko privedla do 

javnozdravstvenih tveganj (Pravst idr. 2014). Da bi preprečila zavajanje potrošnikov, 

zagotovila visoko raven varstva interesov potrošnikov in olajšala izbiro potrošnikov, je EU na 

področju prehranskih in zdravstvenih trditev na živilih sprejela Uredbo (ES) št. 1924/2006 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o prehranskih in zdravstvenih 

trditvah na živilih, v nadaljevanju Uredba (ES) št. 1924/2006. Uredba unificira zakonodajo 

držav članic, ki se nanaša na prehranske in zdravstvene trditve, tako da predpisuje pogoje rabe 

prehranskih in zdravstvenih trditev. Namen je zagotoviti učinkovito delovanje notranjega trga 

ob zagotavljanju visoke ravni varstva potrošnikov (Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in 

varstvo rastlin 2018). Poleg tega je Evropska komisija leta 2012 sprejela Uredbo Komisije (EU) 

št. 432/2012 z dne 16. maja 2012 o seznamu dovoljenih zdravstvenih trditev na živilih, razen 

trditev, ki se nanašajo na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni ter na razvoj in zdravje otrok 

(Uradni list EU, št. L 136, v nadaljevanju Uredba Komisije (EU) št. 432/2012), ki vključuje 

222 zdravstvenih trditev, za katere je bilo ugotovljeno, da so znanstveno utemeljene.  

Prehranske in zdravstvene trditve so na živilih običajno navedene na tistem delu embalaže, ki 

je na trgovinski polici najbolj izpostavljen in torej najbolj viden (Pravst idr. 2014, 3). Embalaža 

proizvodov je pomembno tržno orodje, ki ga proizvajalci uporabljajo za sporočanje lastnosti 

proizvodov potencialnim potrošnikom, pri čemer imajo trditve na proizvodih pomembno vlogo. 

Velik delež nakupov je narejen impulzivno in dokazano je, da ima embalaža ključno vlogo. 

Kupci običajno hitro sprejmejo odločitev o nakupu, pri čemer upoštevajo oznake na živilih. 

Oblika embalaže z uporabo barv in grafičnih elementov, kot so slike in simboli, lahko pri 

potrošniku vpliva na zaznavanje proizvoda kot bolj zdravega (Pulker, Scott in Polland 2018). 
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Pomembna je tudi čustvena vrednost, ki jo pri potrošniku spodbudijo razne barve, grafični 

elementi in podobe na embalaži izdelka. Potrošniku mora izdelek oziroma njegova embalaža 

ugajati in vzbuditi zanimanje v njem, sicer ne bo posegel po njem. Embalaža je postala idealen 

medij za obveščanje, ki poleg oblike nudi informiranje o izdelku z raznimi fotografijami in 

napisi. Če proizvajalcu z osebnostjo in identiteto izdelka uspe sporočiti njegovo konkurenčno 

prednost, to mogoče privede do nakupa izdelka (Poturović 2004). 

Izdelki so pogosto postavljeni na police poleg konkurenčnih izdelkov, zaradi česar se morajo 

razlikovati od konkurence, da so opaženi. Dve tretjini nakupnih odločitev sta sprejeti v trgovini, 

na prodajnem mestu, zaradi česar je zelo pomembno, kako se izdelek predstavlja na trgovinski 

polici. Ne nazadnje mora izdelek potrošniku nuditi določena zagotovila in informacije, preden 

pristane v nakupovalnem vozičku, npr. nizko vsebnost maščob in ustrezen okus. To mora storiti 

v petih do desetih sekundah, kar je čas, ki ga potrošniki običajno porabijo za sprejetje odločitve 

o nakupu prehrambenih izdelkov (Young 2000). 

Potrošniki ne iščejo vedno informacij na embalaži ali ocenjujejo značilnosti izdelkov. Pri 

nakupu osnovnih izdelkov, kot so sladkor, sol, kava, voda, potrošniki običajno ne razmišljajo 

veliko, ampak sežejo po določeni blagovni znamki. To, da porabniki vedno znova izberejo isto 

blagovno znamko, ni znak zvestobe, ampak zgolj navade in rutine. Vpletenost uporabnikov je 

pri ustaljenih nakupih nizka, zaradi česar želijo tržniki te izdelke spremeniti v izdelke z visoko 

vpletenostjo. To naredijo tako, da izdelek povežejo z neko pomembno temo, npr. zobno kremo 

s parodontozo, dodajo lahko pomembno značilnost izdelka, kot so npr. vitamini v vodi ali mleku 

(Kodrin, Kregar Brus in Šuster Erjavec 2013, 90). Pri dodajanju takšnih trditev pa niso 

popolnoma prosti. Zakonodaja (tako evropska kot tudi slovenska) namreč določa, da se lahko 

na živilih oziroma pri njihovem predstavljanju in oglaševanju uporabljajo le vnaprej odobrene 

trditve. Trditev mora biti poleg tega tako ubesedena, da povprečen potrošnik razume, kakšne 

koristi bo imel, če bo užival določen izdelek. Pri tem pa ni jasno določeno, koga lahko smatramo 

kot povprečnega potrošnika. Prav tako v EU za zdaj še ni omejen prehranski profil izdelkov, ki 

lahko nosijo prehransko ali zdravstveno trditev (Pravst idr. 2014, 4). Trenutno lahko 

zdravstvene trditve nosijo izdelki, katerih sestava je takšna, da njihovo uživanje ni priporočljivo 

(npr. jogurt z dodanimi vitamini, ki pa ima visoko vsebnost sladkorja in maščob). 

Pravna ureditev na področju prehranskih in zdravstvenih trditev je zelo obsežna, razpršena na 

nacionalno in evropsko, zelo je kompleksna, kar je težava, zaradi katere je potrošniki ne 

poznajo. V Sloveniji ni bilo narejenih veliko raziskav o tem, kako se pravna ureditev na 

področju prehranskih in zdravstvenih trditev izvaja v praksi. Zadnja večja raziskava se je 

zaključila leta 2014 (Pravst idr. 2014), pri čemer so bile ugotovljene določene nepravilnosti pri 

označevanju proizvodov s prehranskimi in zdravstvenimi trditvami. Zato bomo v zaključni 

projektni nalogi skušali podati strnjen pregled zakonodaje na področju prehranskih in 

zdravstvenih trditev, z analizo prakse segmenta žitaric za zajtrk pa bomo ugotovili, kako se 

zakonodaja izvaja v praksi.  
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1.2 Namen in cilji zaključne projektne naloge 

Namen zaključne projektne naloge je raziskati zakonodajo, ki se nanaša na prehranske in 

zdravstvene trditve, in ugotoviti, kako se izvaja v praksi. Ta namen bomo dosegli z uresničitvijo 

naslednjih ciljev: 

 analizirati literaturo, članke in knjige s področja prehranskih in zdravstvenih trditev na 

živilih; 

 analizirati zakonodajo s področja prehranskih in zdravstvenih trditev na živilih; 

 ugotoviti, kako se izvaja nadzor na področju prehranskih in zdravstvenih trditev v Sloveniji 

in kateri organi so pristojni za nadzor; 

 opraviti raziskavo segmenta žitaric za zajtrk; 

 strniti vse korake in povezave v rezultate. 

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev zaključne projektne naloge 

V zaključni projektni nalogi smo uporabili različne znanstvenoraziskovalne metode. Uporabili 

smo deskriptivno metodo ali metodo opisovanja, s katero smo na podlagi prebrane literature, 

analize internetnih virov in zakonodaje opisali obravnavano tematiko. Z metodo kompilacije 

ali primerjalno metodo smo na podlagi prebrane literature povzeli in primerjali trditve in 

mnenja različnih avtorjev. 

V empiričnem delu smo uporabili tudi metodo opazovanja, s katero smo izvedli pregled vseh 

žitaric za zajtrk, ki so prisotne v trgovskih verigah Spar, Mercator in Tuš, in pri žitaricah, ki 

vsebujejo prehranske in zdravstvene trditve, smo ugotavljali, ali so označene v skladu z 

zakonodajo. 

1.4 Predvidene predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Predpostavljamo, da na področju žitaric za zajtrk obstajajo nekatera neskladja z zakonodajo 

glede označevanja proizvodov s prehranskimi in zdravstvenimi trditvami, kar sklepamo iz 

raziskav, ki so bile že opravljene na področju označevanja proizvodov s prehranskimi in 

zdravstvenimi trditvami.  

Pri pregledu literature za izvedbo zaključne projektne naloge smo ugotovili, da bo naš glavni 

vir informacij zakonodaja s področja prehranskih in zdravstvenih trditev. Literature v 

slovenskem jeziku je na predmetnem področju izjemno malo, zaradi česar bodo uporabljeni 

tudi tuji strokovni članki, tuje strokovne publikacije in internetni viri.  
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2 TRŽENJE ŽIVILSKIH IZDELKOV 

Enotne opredelitve pri opredeljevanju trženja živilskih izdelkov ni, vendar se nekateri avtorji, 

kot sta Kodrin (2012, 11) in Potočnik (2002, 20), strinjajo z opredelitvijo trženja, ki jo je že leta 

1985 sprejela AMA (American Marketing Association) in je splošno uveljavljena opredelitev: 

Trženje je proces načrtovanja in snovanja izdelkov, storitev in idej ter določanje cene in odločanje 

v zvezi s tržnim komuniciranjem in distribucijo z namenom, da se ustvari takšna izmenjava, ki 

zadovoljuje pričakovanja posameznikov in podjetja. 

2.1 Splošno o trženju živilskih izdelkov 

Trženje živilskih izdelkov ne predstavlja le prodaje izdelkov. Je veliko širši pojem, ki 

predstavlja vse dejavnosti v podjetju, ki so kakor koli povezane s trgom in se nanašajo na 

njegovo delovanje. Te dejavnosti v podjetju so predvsem nabava, skladiščenje, prodaja, 

marketing, informiranje kupcev, raziskovanje trga, tržno načrtovanje, priprava in izvedba 

trženjskih akcij, neposredna prodaja in nadzor nad vsemi dejavnostmi (Potočnik 2002, 20). 

Podjetja se zavedajo, da s svojimi izdelki ali storitvami ne morejo zadovoljiti potreb vseh 

porabnikov, zato se morajo odločiti, potrebe katerih porabnikov bodo zadovoljevala, kar storijo 

s segmentacijo trga ali razčlenjevanjem trga in izbiro najprivlačnejših trgov za svoje proizvode 

(Kodrin 2012, 12). Segmentacija trga omogoča posameznemu podjetju, da svoje trženjske 

aktivnosti načrtuje tako, da se čim bolj približa svojim porabnikom (Vukasović 2012, 169). Ko 

podjetja izberejo, kdo bodo njihovi ciljni uporabniki, morajo razviti tako ponudbo izdelkov, ki 

se bo razlikovala od konkurence, s čimer se podjetja diferencirajo in pozicionirajo na trgu 

(Kodrin 2012, 12). 

Ravno zaradi vedno večjega števila konkurentov na trgu in zahtevnejših porabnikov je pravilno 

pozicioniranje izdelkov zelo pomembno v procesu strateškega trženja, kjer se podjetja želijo 

čim bolj približati porabnikom in s svojimi aktivnostmi ustvariti takšen položaj podjetja in 

izdelkov, kot si želijo, da jih njihovi porabniki zaznavajo (Vukosavić 2012, 180–181). 

Da bi se podjetja čim bolj približala svojim kupcem, morajo ugotoviti, kako kupci sprejemajo 

svoje nakupne odločitve. Vedenje kupcev vpliva na nakup, zato podjetja želijo vplivati na 

njihovo nakupno vedenje ali celo na spremembo njihovega vedenja (Potočnik 2002, 108). 

Na nakupno odločitev vpliva veliko različnih dejavnikov, ki jih lahko razdelimo v štiri skupine: 

psihološki, družbeni, osebni in kulturni. Med psihološke dejavnike uvrščamo motivacijo 

(motivi za nakup), stališča (stališča do predmetov, politike, oseb, dogodkov ipd.) (Vukasović 

in Jagodič 2017, 41–50), ki povzročajo, da so kupci konsistentni pri svojih odločitvah. Za 

podjetja je lažje, če se prilagodijo stališčem, kot če pričakujejo, da bo potrošnik spremenil svoje 

stališče (Kodrin 2012, 110). Ostali psihološki dejavniki so še zaznavanje (dojemanje, 

sprejemanje informacij, ki jim je potrošnik izpostavljen), učenje in spomin (spremembe v 
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vedenju izvirajo iz izkušenj) (Vukosavić in Jagodič 2017, 54–58). Med družbene dejavnike 

prištevamo referenčne skupine (pripadnost določeni skupini), družino (vloga posameznih 

družinskih članov pri nakupu izdelka) ter vlogo in položaj posameznika v družini (kdo je 

pobudnik, vplivnež, odločevalec in porabnik določenih izdelkov) (Vukasović 2012, 113). Med 

osebne dejavnike spadajo starost in stopnja življenjskega cikla (potrošniki v različnih starostnih 

skupinah kupujejo različne izdelke), poklic (tržniki želijo prepoznati poklic porabnikov, ki 

imajo nadpovprečno zanimanje za njihove izdelke), življenjski standard (poznavanje 

dohodkovne elastičnosti, da lahko podjetja vedo, ali se jim napoveduje povečanje ali 

zmanjšanje povpraševanja po njihovih izdelkih), življenjski slog (hobi, družina, zabava, moda 

ipd.), osebnost (lastnosti posameznika) in podoba o sebi (tržniki jo proučujejo, da bi ustvarili 

podobe blagovnih znamk, ki bi se ujemale s samopodobo uporabnikov) (Kodrin 2012, 106–

109). Med kulturne dejavnike uvrščamo znanje, vero, umetnost, zakone, moralo in navade. 

Tržniki morajo spremljati kulturne dejavnike in se jim prilagajati. Pri kulturnih dejavnikih 

tržniki analizirajo tudi družbene razrede, ki so razvrščeni hierarhično, imajo podobne vrednote 

in interese, zato je precej verjetno, da bo isti hierarhični razred kupoval iste blagovne znamke 

(Vukosavić in Jagodič 2017,6 3). 

2.2 Embalaža živilskih izdelkov 

V prehrambeni industriji je embalaža izdelkov zelo pomemben dejavnik. Vsebini mora 

omogočati, da ostane sveža in varna do zaužitja, zaradi česar se mora embalaža proizvodov 

prilagoditi izdelku. Včasih so potrebni posebni materiali, ki so odporni proti visokim 

temperaturam. Upoštevati je treba rokovanje z izdelkom, zaradi česar se mora embalaža 

prilagoditi izdelku, ki ga zadržuje (Roberge 2017). 

Embalaža ima torej več vlog. Pomembno je, da proizvod ščiti pred zunanjimi dejavniki, poda 

informacije o hranilni vrednosti, zadržuje proizvode na stroškovno učinkovit način, ki 

izpolnjuje zahteve podjetja oziroma potrošnikov, hrano ohranja varno, neoporečno in zmanjšuje 

vpliv na okolje. Vloge embalaže so: 

 Zaščita/konzerviranje: Embalaža lahko podaljša življenjsko dobo izdelka, poveča ali 

vzdržuje kakovost ali varnost živila, zagotavlja zaščito pred kemičnimi (izpostavljenost 

plinom, vlaga ali svetloba), biološkimi (mikroorganizmi) in fizičnimi vplivi (udarci, 

vibracije). 

 Zadrževanje in zmanjševanje živilskih odpadkov: V številnih državah so poročali o 

pomembnih izgubah hrane, nastalih zaradi nezadostne zaščite, napačnega skladiščenja in 

prevoza. Embalaža zmanjšuje količino odpadkov tako, da podaljša rok uporabnosti živil in 

s tem podaljša uporabnost živil. 

 Trženje in informiranje: Embalaža je obraz proizvoda in pogosto edini stik, ki ga imajo 

potrošniki pred nakupom. Prepoznavna ali inovativna embalaža lahko poveča prodajo v 
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konkurenčnem okolju. Embalaža potrošniku nudi podatke o proizvodu, prehrambni 

vrednosti in ostale pomembne informacije o izdelku. 

 Sledljivost: Sledljivost ima tri cilje: izboljšanje nabavne oskrbe, olajšati sledenje za varnost 

in trženje živil ter diferenciranje in trženje živila z nespremenjenimi lastnostmi. Podjetja 

na embalažo svojih izdelkov vključujejo različne oznake, kar jim omogoča spremljanje 

izdelkov v vseh fazah distribucije. 

 Udobje: Udobne funkcije embalaže, kot so preprosto ravnanje in odstranjevanje, ponovna 

prodaja in možnost uporabe v mikrovalovni pečici, močno vplivajo na inovacije na 

področju embalaže. Embalaža ima ključno vlogo pri zmanjševanju časa, potrebnega za 

pripravo živil (vrečke za kuhanje, embalaža, primerna za mikrovalovno pečico), saj 

potrošnikom omogoča, da pripravijo celoten obrok brez predpriprave živila. 

 Ostali nameni: Embalaža ima lahko tudi druge funkcije, npr. v embalaži je lahko priloženo 

darilo ali kupon, prazna embalaža se lahko uporablja za shranjevanje raznih predmetov ipd. 

Poleg vsega navedenega ne smemo pozabiti še na kazalnike na embalaži, katerih funkcija 

je, da opozorijo, če je živilo že bilo odprto in odpravijo tveganje ponarejanja (Marsh in 

Bugusu 2007, 39–40). 

2.3 Pomen embalaže za trženje živil 

Ko govorimo o pomenu embalaže in vplivu, ki ga ima na nakupno vedenje potrošnikov, o 

embalaži ne moremo govoriti le kot o omotu oz. stvari, v katero blago zavijemo. Sodobne 

smernice trženja živil narekujejo, da mora biti izdelek najprej viden in opažen, zato pomen 

embalaže ne sme biti podcenjen (Poturović 2004). Znano je, da ljudje jedo tudi z očmi. Ko je 

hrana lepo postrežena, ljudje postanejo lačni, pri čemer lepa postrežba da tudi vtis, da je hrana 

okusnejša. Enako velja za embalažo – lepa predstavitev proizvoda pri potrošniku ustvari 

pozitivno zaznavanje proizvoda (LaMarco 2018).  

Veliko potrošnikov sprejme odločitev za nakup izdelka po tem, ko vidi embalažo proizvoda, ki 

je polna zanimivih grafik in informacij (Cartmell 2016). Tako npr. črna barva pomeni moč, 

rumena izžareva radost, roza pričara lepoto in občutljivost ipd. Izbor barve za embalažo 

dokazano vpliva na to, ali si bo potrošnik zapomnil izdelek in ga naslednjič tudi ponovno kupil 

(LaMarco 2018). 

Oblikovanje embalaže ima torej veliko vlogo pri nakupu. Raziskave celo kažejo, da se 60–70 % 

potrošnikov odloči za nakup izdelka zato, ker jih pritegne embalaža (Cartmell 2016). Med 

dejavnike, ki lahko potrošnika pri embalaži oziroma njenem oblikovanju pritegnejo, spadajo 

tudi napisi in oznake na njej. Med njimi so posebnega pomena prehranske in zdravstvene 

trditve. 

  



7 

3 ZAKONODAJA NA PODROČJU PREHRANSKIH IN ZDRAVSTVENIH 

TRDITEV 

Prehranske in zdravstvene trditve temeljijo na splošno sprejetih znanstvenih podatkih. Uporabo 

prehranskih in zdravstvenih trditev mora utemeljiti nosilec živilske dejavnosti, ki oblikuje 

prehransko ali zdravstveno trditev. Če je zahtevano, mora nosilec živilske dejavnosti ali oseba, 

ki da izdelek v promet, predložiti vse ustrezne elemente in podatke, ki dokazujejo skladnost z 

Uredbo (ES) št. 1924/2006 pristojnemu organu držav članic (6. člen Uredbe (ES) št. 

1924/2006).  

3.1 Pregled najpomembnejših pravnih aktov 

Zakonodaja v zvezi s prehranskimi in zdravstvenimi trditvami se deli na slovensko in evropsko.  

Na ravni Evropske unije sta za prehranske in zdravstvene trditve najpomembnejši dve uredbi: 

Uredba (ES) št. 1924/2006 in Uredba Komisije (EU) št. 432/2012. Na ravni nacionalne 

(slovenske) zakonodaje pa sta najpomembnejša Uredba o izvajanju Uredbe (ES) Evropskega 

parlamenta in Sveta o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih (Uradni list RS, št. 80/07) 

ter Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (v 

nadaljevanju ZZUZIS (Uradni list RS, št. 52/00). 

Uredba (ES) št. 1924/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o 

prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih je namenjena poenotenju zakonodaje, ki se 

nanaša na prehranske in zdravstvene trditve v Evropski uniji. Njen cilj je tudi zagotavljanje 

visoke ravni varstva potrošnikov. Uredba usklajuje določbe zakonov ali drugih predpisov, ki se 

nanašajo na prehranske ali zdravstvene trditve v državah članicah. Uredba se uporablja za vse 

prehranske in zdravstvene trditve pri komercialnem obveščanju, med drugim s splošnim 

oglaševanjem živil in v promocijskih kampanjah.  

Uredba Komisije (EU) št. 432/2012 z dne 16. maja 2012 o seznamu dovoljenih zdravstvenih 

trditev na živilih, razen trditev, ki se nanašajo na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni ter 

na razvoj in zdravje otrok, vsebuje seznam vseh dovoljenih zdravstvenih trditev, ki se lahko 

navedejo na živilih. Ta uredba regulira tudi pogoje, potrebne za uporabo navedenih trditev in/ali 

dodatno pojasnilo ali opozorilo za uporabo trditve. Vse zdravstvene trditve, ki so na seznamu 

dovoljenih zdravstvenih trditev, so v skladu s splošno sprejetimi prehranskimi in zdravstvenimi 

načeli, saj so utemeljene s splošno sprejetimi znanstvenimi dokazi. Zdravstvene trditve, ki niso 

navedene na seznamu dovoljenih zdravstvenih trditev, pa so prepovedane.  

V Sloveniji prehranske in zdravstvene trditve urejata Uredba o izvajanju Uredbe (ES) 

Evropskega parlamenta in Sveta o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih (v 

nadaljevanju Uredba o izvajanju Uredbe (ES)) in Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe 

o izvajanju Uredbe (ES) Evropskega parlamenta in Sveta o prehranskih in zdravstvenih trditvah 
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na živilih (Uradni list RS, št. 38/10, v nadaljevanju Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe 

o izvajanju Uredbe (ES)). V omenjenih uredbah so določeni pristojni organi za nadzor nad 

izvajanjem evropske Uredbe št. 1924/2006 in kazenske določbe v primeru kršitve te uredbe. 

Omeniti moramo še Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v 

stik z živili. Zakon predvsem določa pogoje, ki jih morajo izpolnjevati živila in snovi, ki 

prihajajo v stik z živili ter aditivi za živila, da so zdravstveno ustrezni. Poleg tega, da ZZUZIS 

ureja zdravstveni nadzor nad proizvodnjo in prometom z živili z namenom varovanja zdravja 

ljudi, vsebuje tudi nekaj določb o označevanju živil. Tako v 8. členu določa, da morajo biti 

živila opremljena z oznako o vseh sestavinah v živilu, v 11. členu dodatno določa označevanje 

snovi, ki so živilom dodane za obogatitev z vitamini, minerali in drugimi hranilnimi snovmi, v 

12. členu pa ureja označevanje živil za posebne prehranske namene. Z vidika pričujoče 

zaključne projektne naloge pa je najpomembnejši 14. člen ZZUZIS, ki ureja oglaševanje živil 

tako, da določa:  

(1) Živilom je prepovedano pripisovati zdravilno lastnost v smislu preprečevanja, zdravljenja ali 

ozdravljenja bolezni ali jih označevati oziroma oglaševati s sliko, znamenji, izrazi ali besedili, ki 

bi lahko potrošnika zavedli v zmoto glede sestave, lastnosti, namena uporabe ali učinka delovanja 

živila. (2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko minister, pristojen za zdravstvo, dovoli za posamezna 

živila, da se v njihovo oznako vpišejo podatki o njihovi zdravilni lastnosti in določi, kako sme biti 

navedena oziroma oglaševana njihova zdravilna lastnost.  

ZZUZIS v 16. členu določa še, da nadzor nad splošnim označevanjem živil izvaja Zdravstveni 

inšpektorat Republike Slovenije.  

3.2 Splošna načela za vse trditve 

Oglaševanje, označevanje in predstavljanje živil, označenih s prehranskimi in zdravstvenimi 

trditvami, je dovoljeno le, če je v skladu z Uredbo (ES) št. 1924/2006. Trditev pomeni vsako 

sporočilo ali predstavitev, ki je izražena tudi kot slika, grafika ali simbol, v takšni obliki, da se 

navaja, domneva ali namiguje, da ima živilo določene lastnosti. Trditev v zvezi z zmanjšanjem 

tveganja za bolezni pa je zdravstvena trditev, ki navaja, domneva ali namiguje, da uživanje 

živila, ki nosi to trditev, zmanjšuje dejavnike tveganja za razvoj bolezni (2. člen Uredbe (ES) 

1924/2006). 

Uporaba trditev ne sme biti napačna, dvoumna ali zavajajoča, ne sme povzročati dvomov glede 

varnosti in/ali prehranske primernosti drugih živil, ki ne vsebujejo trditev, ne sme spodbujati 

potrošnika ali opravičevati pretiranega uživanja teh živil (3. člen Uredbe (ES) 1924/2006). Prav 

tako trditve ne smejo navajati, domnevati ali namigovati, da uravnotežena in raznolika prehrana 

ne more zagotoviti ustreznih količin hranil. Možna so odstopanja v državah članicah glede 

hranil, ki jih ni mogoče zagotoviti v zadostni količini z uravnoteženo in raznoliko prehrano (2. 

člen Uredbe (ES) št. 107/2008). Ravno tako trditve na živilih ne smejo vsebovati grafičnih 
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predstavitev, simbolov, slik in besedila, ki bi se nanašali na spremembe telesnih funkcij in bi 

lahko izkoristili strah potrošnikov (3. člen Uredbe (ES) 1924/2006). 

3.3 Pogoji za uporabo prehranskih in zdravstvenih trditev 

Da lahko živila nosijo prehranske ali zdravstvene trditve, morajo vsebovati določene profile 

hranil (možne so tudi izjeme), ki jih je določila Komisija. Določila je tudi pogoje za uporabo 

prehranskih in zdravstvenih trditev za živila ali kategorije živil v zvezi s profili hranil (1. 

odstavek 3. člena Uredbe (ES) št. 107/2008).  

Profili hranil za živila in/ali določene kategorije živil so določeni zlasti ob upoštevanju 

vsebnosti maščob, nasičenih maščobnih kislin, trans-maščobnih kislin, sladkorjev in 

soli/natrija. Pri tem se upošteva tudi, kakšno vlogo ima živilo in kako prispeva k prehrani 

prebivalstva, kakšna je celotna sestava živil in kakšna je vsebnost hranil, za katere je bilo 

znanstveno dokazano, da imajo učinek na zdravje. Profili hranil so znanstveno utemeljeni, saj 

temeljijo na ugotovitvah o prehranjevanju ter odnosu do zdravja (1. odstavek 4. člena Uredbe 

(ES) št. 1924/2006). 

Ob upoštevanju znanstvenega napredka se profili hranil in pogoji njihove uporabe dopolnjujejo 

v skladu z regulativnim postopkom s pregledom, pri čemer je potrebno posvetovanje zlasti z 

nosilci živilske dejavnosti in skupinami potrošnikov (2. odstavek 3. člena Uredbe (ES) št. 

107/2008).  

Če so prehranske trditve skladne z Uredbo (ES) št. 1924/2006, so trditve dopustne tudi brez 

sklicevanja na specifični profil hranila, če se nanašajo na zmanjšanje maščob, nasičenih 

maščobnih kislin, trans-maščobnih kislin, sladkorjev in soli/natrija (2. odstavek 4. člena Uredbe 

(ES) št. 1924/2006). 

3.4 Splošni pogoji 

Prehranske in zdravstvene trditve je dovoljeno uporabljati le, če so izpolnjeni določeni pogoji. 

Trditve morajo biti skladne s posebnimi pogoji, ki so opisani za vsak primer prehranske in 

zdravstvene trditve. Za živilo, ki vsebuje trditev, mora biti dokazan ugoden hranilni ali 

fiziološki učinek, ki temelji na splošno sprejetih znanstvenih podatkih, ki se nanašajo na 

prisotnost, odsotnost ali zmanjšano vsebnost snovi ali hranila v živilu. V končnem izdelku je 

hranilo ali druga snov vsebovana v količini, kakor je določeno v zakonodaji Skupnosti. Če taki 

predpisi ne obstajajo, mora izdelek vsebovati toliko hranila ali druge snovi, da doseže zatrjevani 

hranilni ali fiziološki učinek, ki je znanstveno utemeljen. Hranilo ali druga snov, za katero je 

podana trditev, lahko tudi ni prisotna, ali je prisotna v zmanjšani količini, da doseže hranilni ali 

fiziološki učinek, ki je znanstveno utemeljen. Hranilo ali druga snov mora biti prisotna v izdelku 

v takšni obliki, da jo telo lahko uporabi. Pričakovana količina zaužitega izdelka mora vsebovati 
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toliko hranila ali druge snovi, kot predvideva zakonodaja Skupnosti, če obstajajo predpisi, sicer 

mora pričakovana količina zaužitega izdelka izpolniti zatrjevani hranilni ali fiziološki učinek, 

ki temelji na znanstvenih podatkih. Dovoljena je le raba prehranskih in zdravstvenih trditev, za 

katere se pričakuje, da bo povprečen potrošnik razumel navedbo trditve in učinke, ki mu jih 

prinaša. Trditve se upoštevajo za živila, ki so pripravljena v skladu z navodili proizvajalca (5. 

člen Uredbe (ES) št. 1924/2006). 

3.5 Podatki o hranilni vrednosti  

Proizvodi, označeni s prehranskimi in zdravstvenimi trditvami, morajo obvezno vsebovati 

podatke o hranilni vrednosti proizvodov, kar ne velja pri splošnem oglaševanju (49. člen Uredbe 

(EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o zagotavljanju 

informacij o živilih potrošnikom, spremembah uredb (ES) št. 1924/2006 in (ES) št. 1925/2006 

Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Komisije 87/250/EGS, Direktive 

Sveta 90/496/EGS, Direktive Komisije 1999/10/ES, Direktive 2000/13/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta, direktiv Komisije 2002/67/ES in 2008/5/ES in Uredbe Komisije (ES) št. 

608/2004 (Uradni list EU, št. L 304), v nadaljevanju Uredba (EU) št. 1169/2011).  

Obvezna označba hranilne vrednosti vključuje: energijsko vrednost; in količine maščob, nasičenih 

maščob, ogljikovih hidratov, sladkorjev, beljakovin in soli. Po potrebi je lahko v neposredni bližini 

označbe hranilne vrednosti izjava, v kateri je navedeno, da je vsebnost soli izključno posledica 

naravno prisotnega natrija (1. odstavek 30. člena Uredbe (EU) št. 1169/2011).  

Če živilo vsebuje obvezno označbo hranilne vrednosti, se lahko ponovijo naslednji podatki: 

energijska vrednost ali energijska vrednost ter količina maščob, nasičenih maščob, sladkorjev 

in soli (3. odstavek 30. člena Uredbe (EU) št. 1169/2011).  

V primeru podane prehranske in/ali zdravstvene trditve za enkrat nenasičene maščobe, večkrat 

nenasičene maščobe, poliole, škrob, prehranske vlaknine kakršnih koli vitaminov in mineralov 

iz Tabele 1 v Prilogi (2. odstavek 30. člena Uredbe (EU) št. 1169/2011) mora biti navedena 

količina tega hranila v skladu z izračunom, navedbo na 100 g ali 100 ml, navedbo na porcijo 

ali jedilno enoto in predstavitvijo (49. člen Uredbe (EU) št. 1169/2011). 

3.5.1 Izračun 

Energijska vrednost in količina hranil, ki je navedena v podatkih o hranilni vrednosti, so 

količine, ki so prisotne v živilu, ki se prodaja. Podatki se lahko nanašajo tudi na živilo po 

pripravi, vendar morajo biti priložena navodila za pripravo živila, ki je pripravljeno za 

neposredno uživanje (3. odstavek 31. člena Uredbe (EU) št. 1169/2011). 
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Pretvorbeni dejavniki za izračun priporočenih dnevnih vnosov energije in hranil, razen 

vitaminov in mineralov, so prikazani v Tabeli 2 v Prilogi, priporočeni dnevni vnosi vitaminov 

in mineralov pa so priloženi v Tabeli 1 v Prilogi.  

3.5.2 Navedbe na 100 g ali 100 ml 

Energijska vrednost in količina hranil, navedenih v podatkih o hranilni vrednosti, se izrazita z 

merskimi enotami, ki se uporabljajo na označbo hranilne vrednosti za energijsko vrednost 

((kilodžuli (kJ) in kilokalorije (kcal)) in maso (grami (g), miligrami (mg) ali mikrogrami (μg)) 

(1. odstavek 32. člena Uredbe (EU) št. 1169/2011). 

Energijska vrednost in količina hranil se izrazita na 100 g ali 100 ml, kar velja tudi za vitamine 

in minerale, kjer se izrazita tudi kot odstotek priporočenih vnosov, prikazanih v Tabeli 1, in 

sicer v razmerju do vrednosti na 100 g ali 100 ml (2. in 3. odstavek 32. člena Uredbe (EU) št. 

1169/2011). 

Po potrebi se lahko energijska vrednost in količina hranil poleg na 100 g ali 100 ml izrazita kot 

odstotek priporočenih dnevnih vnosov energije in izbranih hranil, razen vitaminov in 

mineralov, prikazanih v Tabeli 3 v Prilogi, v razmerju do vrednosti na 100 g ali 100 ml, pri 

čemer se v neposredni bližini doda izjava »Priporočeni vnosi za povprečno odraslo osebo 

(8400 kJ/2000 kcal)« (4. in 5. odstavek 32. člena Uredbe (EU) št. 1169/2011). 

3.5.3 Navedbe na porcijo ali jedilno enoto 

Količine hranil in energijska vrednost se lahko izrazijo na porcijo ali jedilno enoto v primerih, 

ko je porcija ali jedilna enota količinsko opredeljena na označbi o hranilni vrednosti in je 

navedeno število porcij ali jedilnih enot: poleg oblike navedbe na 100 g ali 100 ml; poleg oblike 

navedbe na 100 g ali 100 ml glede na količine vitaminov in mineralov; poleg ali namesto oblike 

navedbe na 100 g ali 100 ml kot odstotek priporočenih vnosov v razmerju do vrednosti na 100 g 

ali 100 ml (1. odstavek 33. člena Uredbe (EU) št. 1169/2011). 

»Porcija ali jedilna enota se navedeta v neposredni bližini označbe hranilne vrednosti.« (4. 

odstavek 33. člena Uredbe (EU) št. 1169/2011) 

3.5.4 Predstavitev 

Podatki o hranilni vrednosti morajo biti vključeni v isto vidno polje, predstavljeni skupaj in 

jasno. Če prostor dopušča, morajo biti predstavljeni v preglednici, v numerični obliki, če prostor 

tega ne dopušča, pa prikazani v linearni obliki (2. odstavek 34. člena Uredbe (EU) št. 

1169/2011). 
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Kadar predpakirano živilo vsebuje obvezno označbo hranilne vrednosti, na kateri se lahko 

ponovi informacija o energijski vrednosti ali energijski vrednosti ter količini maščob, nasičenih 

maščob, sladkorjev in soli, morajo biti podatki predstavljeni skupaj v osrednjem vidnem polju 

(3. odstavek 34. člena Uredbe (EU) št. 1169/2011), z uporabo določene velikosti črk 1,2 mm 

ali več (2. odstavek 13. člena Uredbe (EU) št. 1169/2011). Podatki v tem primeru so lahko 

predstavljeni v drugačni obliki, ni nujno, da so predstavljeni kot preglednica ali v linearni obliki 

(3. odstavek 34. člena Uredbe (EU) št. 1169/2011).  

V primerih, kadar je energijska vrednost ali količina hranil v proizvodu zanemarljiva, se lahko 

informacije o navedenih elementih nadomestijo z izjavo, kot je »Vsebuje zanemarljive količine 

…«, in se navedejo v neposredni bližini označbe hranilne vrednosti. (5. odstavek 34. člena Uredbe 

(EU) št. 1169/2011) 

3.6 Organi, pristojni za nadzor 

V Sloveniji so organi, pristojni za nadzor v zvezi z izvajanjem Uredbe (ES) št. 1924/2006, 

določeni v Uredbi o izvajanju Uredbe (ES) Evropskega parlamenta in Sveta o prehranskih in 

zdravstvenih trditvah na živilih in Uredbi o spremembah in dopolnitvi Uredbe o izvajanju 

Uredbe (ES) Evropskega parlamenta in Sveta o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih 

(1. člen Uredbe o izvajanju uredbe (ES)). 

Za nadzor nad izvajanjem Uredbe (ES) št. 1924/2006 in Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) je 

pristojen Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano, razen v delu, ki 

se nanaša na živila živalskega izvora, kjer uradni nadzor izvaja Veterinarska uprava Republike 

Slovenije. Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije pa izvaja nadzor nad izvajanjem obeh 

omenjenih uredb v delu, ki se nanaša na prehranska dopolnila, živila za posebne prehranske ali 

zdravstvene namene in na živila ali hrano v gostinski dejavnosti, institucionalnih obratih 

prehrane in obratih za prehrano na delu (2. člen Uredbe o izvajanju Uredbe (ES)). 

3.7 Povprečni potrošnik 

Kot merilo za razumevanje trditev se uporablja povprečni potrošnik, ki je razmeroma dobro 

obveščen o prehrani, dovolj pazljiv ter razsoden. Upoštevajo se tudi družbeni, kulturni in 

jezikovni dejavniki. Ko je trditev namenjena posebni skupini uporabnikov proizvoda, ki nosi 

trditev, na primer otrokom, je zaželeno, da učinek, ki ga ima trditev, oceni povprečni otrok 

(Uredba (ES) št. 1924/2006). 

3.8 Razumevanje potrošnikov prehranskih in zdravstvenih trditev 

Na to, kako potrošniki razumejo in zaznavajo proizvode s prehranskimi in zdravstvenimi 

trditvami, vpliva veliko dejavnikov, med katerimi so vrsta proizvoda, vrsta trditve, slikovne 
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označbe, asociacija proizvoda z zdravjem in prehrambeni dejavniki potrošnikov. Pomembni so 

tudi dejavniki, povezani s potrošnikom, kot je predhodno poznavanje hranila ali trditve, znanje 

o prehrani, dohodek, izobrazba, starost in nešteto demografskih dejavnikov, med katerimi ima 

največjo vlogo to, v kateri državi potrošnik živi (Leathwood, MacFie in van Trijp 2007, 8–11). 

Urala, Arvola in Lahteenmaki (2003) so v raziskavi potrošniškega zaznavanja proizvodov s 

prehranskimi in zdravstvenimi trditvami ugotovili, da potrošniki te proizvode zaznavajo 

pozitivno. Uporabnikom proizvodov z zdravstvenimi trditvami se trditve zdijo bolj koristne kot 

neuporabnikom. Pomembna je tudi motivacija posameznikov, ki vpliva na to, kako bo potrošnik 

zaznaval trditev. Ugotovili so, da pri manj znanih funkcionalnih sestavinah moč trditve poveča 

zaznano korist, pri poznanih sestavinah, kjer trditev omenja zmanjšano tveganje ali 

preprečevanje bolezni, pa se niso povečale zaznane koristi trditve. 

Lahteenmaki in drugi (2010, 238–239) so v svoji raziskavi o tem, kako potrošniki zaznavajo 

trditve, ugotovili, da potrošniki trditev ne zaznavajo vedno pozitivno. Ko se srečajo s trditvijo 

in sestavino, ki je ne poznajo, podvomijo o tej trditvi ali sestavini, saj je zanje to novost v 

prehrani. Navedba v trditvi in obljube, ki so v trditvi navedene, niso v ospredju, ko gre za 

zaznavanje proizvoda. Pomembnejša je povezava med koristjo in sestavino, ki jo imajo 

potrošniki v podzavesti. 

Veliko študij je pokazalo, da so proizvodi, označeni s trditvami, pri potrošnikih zaznani kot bolj 

zdravi. Obstaja pa skrb, da bi lahko potrošniki posploševali svoja pozitivna zaznavanja o 

proizvodu in zanemarili druge lastnosti izdelka s tako imenovanim »halo učinkom«. Potrošniki 

bi prebrali le trditev, ne da bi prebrali deklaracijo o hranilni vrednosti, in tako npr. zanemarili 

dejstvo, da proizvod vsebuje veliko soli, ki jim škodi (Williams 2005, 15–22). 
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4 DOVOLJENE PREHRANSKE TRDITVE 

Prehranska trditev pomeni vsako trditev, ki navaja, domneva ali namiguje, da ima živilo posebne 

ugodne prehranske lastnosti zaradi: energije (kalorične vrednosti), ki jo zagotavlja, jo zagotavlja na 

znižani ali povišani stopnji, ali je ne zagotavlja in/ali; hranil ali drugih snovi, ki jih vsebuje, vsebuje 

v znižanih ali povečanih deležih, ali ne vsebuje (4. odstavek 2. člena Uredbe št. 1924/2006). 

Dovoljene so prehranske trditve, ki so navedene v Prilogi Uredbe (ES) št. 1924/2006 in so v 

skladu s pogoji, določenimi v Uredbi (ES) št. 1924/2006 (8. člen Uredbe (ES) št. 1924/2006). 

Te prehranske trditve so: 

NIZKA ENERGIJSKA VREDNOST: Trditev, da ima živilo nizko energijsko vrednost, in katera 

koli trditev s podobnim pomenom za potrošnika, je dopustna samo, kadar izdelek vsebuje manj kot 

40 kcal (170 k)/100 g za snovi v trdnem stanju ali manj kot 20 kcal (80 kJ)/100 ml za tekočine. Za 

namizna sladila se uporablja omejitev 4 kcal (17 kJ)/obrok, v primerjavi s sladilnimi lastnostmi, ki 

so enakovredne sladilnim lastnostim 6 g saharoze (Priloga Uredbe (ES) št. 1924/2006).  

ZMANJŠANA ENERGIJSKA VREDNOST: Trditev, da ima živilo zmanjšano energijsko 

vrednost, in katera koli trditev s podobnim pomenom za potrošnika, je dopustna samo, kadar je 

energijska vrednost zmanjšana vsaj za 30 %, z navedbo lastnosti, ki znižuje oziroma znižuje živilu 

skupno energijsko vrednost (Priloga Uredbe (ES) št. 1924/2006). 

BREZ ENERGIJSKE VREDNOSTI: Trditev, da je živilo brez energijske vrednosti, in katera koli 

trditev s podobnim pomenom za potrošnika, je dopustna samo, kadar izdelek vsebuje manj kot 

4 kcal (17 kJ)/100 ml. Za namizna sladila se uporablja omejitev 0,4 kcal (1,7 kJ)/obrok, v 

primerjavi s sladilnimi lastnostmi, ki so enakovredne sladilnim lastnostim 6 g saharoze (Priloga 

Uredbe (ES) št. 1924/2006). 

NIZKA VSEBNOST MAŠČOB: Trditev, da ima živilo nizko vsebnost maščob, in katera koli 

trditev s podobnim pomenom za potrošnika, je dopustna samo, kadar izdelek ne vsebuje več kot 

3 g maščobe na 100 g v trdnem stanju ali 1,5 g maščobe na 100 ml za tekočine (1,8 g maščobe na 

100 ml za delno posneto mleko) (Priloga Uredbe (ES) št. 1924/2006). 

BREZ MAŠČOB: Trditev, da je živilo brez maščob, in katera koli trditev s podobnim pomenom za 

potrošnika, je dopustna samo, kadar izdelek ne vsebuje več kot 0,5 g maščobe na 100 g ali na 

100 ml. Vendar pa so trditve, kot »X % brez maščob«, prepovedane (Priloga Uredbe (ES) št. 

1924/2006). 

NIZKA VSEBNOST NASIČENIH MAŠČOB: Trditev, da ima živilo nizko vsebnost nasičenih 

maščob, in katera koli trditev s podobnim pomenom za potrošnika, je dopustna samo, kadar skupna 

količina nasičenih maščobnih kislin in trans-maščobnih kislin v izdelku ne presega 1,5 g na 100 g 

za snovi v trdnem stanju ali 0,75 g/100 ml za tekočine; v obeh primerih pa skupna količina 

nasičenih maščobnih kislin in trans-maščobnih kislin ne sme zagotavljati več kot 10 % energije 

(Priloga Uredbe (ES) št. 1924/2006). 
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BREZ NASIČENIH MAŠČOB: Trditev, da je živilo brez nasičenih maščob, in katera koli trditev 

s podobnim pomenom za potrošnika, je dopustna samo, kadar skupna količina nasičenih maščob in 

trans-maščobnih kislin ne presega 0,1 g nasičene maščobe na 100 g ali na 100 ml (Priloga Uredbe 

(ES) št. 1924/2006).   

NIZKA VSEBNOST SLADKORJEV: Trditev, da ima živilo nizko vsebnost sladkorjev, in katera 

koli trditev s podobnim pomenom za potrošnika, je dopustna samo, kadar izdelek ne vsebuje več 

kot 5 g sladkorjev na 100 g v trdnem stanju ali 2,5 g sladkorjev na 100 ml za tekočine (Priloga 

Uredbe (ES) št. 1924/2006). 

BREZ SLADKORJEV: Trditev, da je živilo brez sladkorjev, in katera koli trditev s podobnim 

pomenom za potrošnika, je dopustna samo, kadar izdelek ne vsebuje več kot 0,5 g sladkorjev na 

100 g ali na 100 ml (Priloga Uredbe (ES) št. 1924/2006). 

BREZ DODANIH SLADKORJEV: Trditev, da sladkor živilu ni bil dodan, in katera koli trditev s 

podobnim pomenom za potrošnika, je dopustna samo, kadar izdelek ne vsebuje nobenih dodanih 

mono- ali disaharidov ali drugih živil, uporabljenih zaradi njihovih sladilnih lastnosti. Če so v živilu 

naravno prisotni sladkorji, je treba v označbo vključiti naslednjo izjavo: »VSEBUJE NARAVNO 

PRISOTNE SLADKORJE« (Priloga Uredbe (ES) št. 1924/2006). 

NIZKA VSEBNOST NATRIJA/SOLI: Trditev, da ima živilo nizko vsebnost natrija/soli, in katera 

koli trditev s podobnim pomenom za potrošnika, je dopustna samo, kadar izdelek ne vsebuje več 

kot 0,12 g natrija ali enakovredne količine soli na 100 g ali na 100 ml. Za vode, ki ne spadajo med 

naravne mineralne vode, ta vrednost ne sme presegati 2 mg natrija na 100 ml (Priloga Uredbe (ES) 

št. 1924/2006). 

ZELO NIZKA VSEBNOST NATRIJA/SOLI: Trditev, da ima živilo zelo nizko vsebnost 

natrija/soli, in katera koli trditev s podobnim pomenom za potrošnika, je dopustna samo, kadar 

izdelek ne vsebuje več kot 0,04 g natrija ali enakovredne količine soli na 100 g ali na 100 ml. Ta 

trditev se ne uporablja za naravne minerale in druge vode (Priloga Uredbe (ES) št. 1924/2006). 

BREZ NATRIJA ALI SOLI: Trditev, da živilu nista bila dodana natrij ali sol, in katera koli trditev 

s podobnim namenom za potrošnika je dopustna samo, kadar izdelek ne vsebuje dodanega natrija 

ali soli ali druge sestavine, ki vsebuje dodan natrij ali dodano sol, in vsebuje največ 0,12 g natrija 

ali enakovredne vrednosti soli na 100 g ali 100 ml (Uredba Komisije (EU) št. 1047/2012 z dne 8. 

novembra 2012 o spremembi Uredbe (ES) št. 1924/2006 glede seznama prehranskih trditev (Uradni 

list EU, št. L 310), v nadaljevanju Uredba Komisije (EU) št. 1047/2012).  

VIR PREHRANSKE VLAKNINE: Trditev, da je živilo vir prehranske vlaknine, in katera koli 

trditev s podobnim pomenom za potrošnika, je dopustna samo, kadar izdelek vsebuje vsaj 3 g 

prehranske vlaknine na 100 g ali vsaj 1,5 g prehranske vlaknine na 100 kcal (Priloga Uredbe (ES) 

št. 1924/2006). 

VISOKA VSEBNOST PREHRANSKE VLAKNINE: Trditev, da ima živilo visoko vsebnost 

prehranske vlaknine, in katera koli navedba s podobnim pomenom za potrošnika, je dopustna samo, 
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kadar izdelek vsebuje vsaj 6 g prehranske vlaknine na 100 g ali vsaj 3 g prehranske vlaknine na 

100 kcal (Priloga Uredbe (ES) št. 1924/2006). 

VIR BELJAKOVIN: Trditev, da je živilo vir beljakovin, in katera koli trditev s podobnim 

pomenom za potrošnika, je dopustna samo, kadar vsaj 12 % energijske vrednosti živila zagotavljajo 

beljakovine (Priloga Uredbe (ES) št. 1924/2006). 

VISOKA VSEBNOST BELJAKOVIN: Trditev, da ima živilo visoko vsebnost beljakovin, in katera 

koli trditev s podobnim pomenom za potrošnika, je dopustna samo, kadar vsaj 20 % energijske 

vrednosti živila zagotavljajo beljakovine (Priloga Uredbe (ES) št. 1924/2006). 

VIR (IME VITAMINA/VITAMINOV) IN/ALI (MINERALA/MINERALOV): Trditev, da je 

živilo vir vitaminov in/ali mineralov, in katera koli trditev s podobnim pomenom za potrošnika, je 

dopustna samo, kadar jih izdelek vsebuje vsaj v znatni količini (iz Priloge Uredbe (ES) št. 

1924/2006), ki za proizvode, ki niso pijače znaša 15% priporočenih dnevnih vnosov navedenih v 

Tabeli 1 v Prilogi, na 100 g ali 100 ml (2. člen Priloge XIII Uredbe (EU) 1169/2011).  

VISOKA VSEBNOST (IME VITAMINA/VITAMINOV) IN/ALI (MINERALA/ MINERALOV): 

Trditev, da ima živilo visoko vsebnost vitaminov in/ali mineralov, in katera koli trditev s podobnim 

pomenom za potrošnika, je dopustna samo, kadar izdelek vsebuje vsaj dvakratno vrednost »vira 

(IME VITAMINA/VITAMINOV in/ali (MINERALA/ MINERALOV)« (Priloga Uredbe (ES) št. 

1924/2006). 

VSEBUJE (IME HRANILA ALI DRUGE SNOVI): Trditev, da živilo vsebuje hranilo ali drugo 

snov, za katero v Uredbi ES št. 1924/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o prehranskih in 

zdravstvenih trditvah na živilih niso določeni posebni pogoji, in katera koli trditev s podobnim 

pomenom za potrošnika, je dopustna samo, kadar je izdelek v skladu z vsemi veljavnimi določbami 

uredbe in Splošnimi pogoji. Za vitamine in minerale se uporabljajo pogoji, veljavni za trditev »vir« 

(Priloga Uredbe (ES) št. 1924/2006). 

POVEČANA VSEBNOST (IME HRANILA): Trditev, da je vsebnost enega ali več hranil, razen 

vitaminov in mineralov, povečana, in katera koli trditev s podobnim pomenom za potrošnika, je 

dopustna samo, kadar izdelek izpolnjuje pogoje za trditev »vir« in kadar je vsebnost v primerjavi s 

podobnim izdelkom povečana vsaj za 30 % (Priloga Uredbe (ES) št. 1924/2006). 

ZMANJŠANA VSEBNOST (IME HRANILA): Trditev »zmanjšana vsebnost nasičene maščobe« 

in katera koli trditev s podobnim pomenom za potrošnika je dopustna samo: kadar je vsota 

nasičenih maščobnih kislin in trans-maščobnih kislin v izdelku, na katerem je navedena trditev, za 

vsaj 30 % manjša od vsote nasičenih maščobnih kislin in trans-maščobnih kislin v podobnem 

izdelku ter; kadar je vsebnost trans-maščobnih kislin v izdelku, na katerem je navedena trditev, 

enaka vsebnost v podobnem izdelku ali manjša od nje (Uredba Komisije (EU) št. 1047/2012). 

Trditev »zmanjšana vsebnost sladkorjev« in katera koli trditev s podobnim pomenom za potrošnika 

je dopustna samo, kadar je energijska vrednost izdelka, na katerem je navedena trditev, enaka 

energijski vrednosti podobnega izdelka ali manjša od nje (Uredba Komisije (EU) št. 1047/2012).  
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LAHKO: Trditev, da je izdelek »lahek«, in katera koli trditev s podobnim pomenom za potrošnika, 

bi morala izpolnjevati enake pogoje kot trditev »zmanjšan«; trditev bi morala spremljati tudi 

navedba o lastnosti, ki zmanjšuje oziroma zmanjšujejo vsebnost hranil v živilu, tako da živilo velja 

za »lahko« (Priloga Uredbe (ES) št. 1924/2006). 

NARAVNO/NARAVEN: Kadar so naravne lastnosti živila v skladu s pogojem oz. pogoji, ki so 

določeni v Prilogi v Uredbe ES št. 1924/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o prehranskih in 

zdravstvenih trditvah na živilih in veljajo za uporabo prehranske trditve, se lahko oznaka 

»naravno/naraven« navede pred samo trditev (Priloga Uredbe (ES) št. 1924/2006). 

VIR MAŠČOBNIH KISLIN OMEGA-3: Trditev, da je živilo vir maščobnih kislin omega-3, in 

katera koli trditev s podobnim pomenom za potrošnika je dovoljena le, kadar izdelek vsebuje vsaj 

0,3 g alfa-linolenske kisline na 100 g in 100 kcal ali vsaj 40 mg eikozapentaenojske kisline in 

dokozaheksaenojske kisline skupaj na 100 g in na 100 kcal (Uredba Komisije (EU) št. 116/2010 z 

dne 9. februarja 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 1924/2006 Evropskega parlamenta in Sveta 

glede seznama prehranskih trditev (Uradni list EU, št. L 37), v nadaljevanju Uredba Komisije (EU) 

št. 116/2010).  

VISOKA VSEBNOST MAŠČOBNIH KISLIN OMEGA-3: Trditev, da ima živilo visoko vsebnost 

maščobnih kislin omega-3, in katera koli trditev s podobnim pomenom za potrošnika je dovoljena 

le, kadar izdelek vsebuje vsaj 0,6 g alfa-linolenske kisline na 100 g in na 100 kcal ali vsaj 80 mg 

eikozapentaenojske kisline in dokozaheksaenojske kisline skupaj na 100 g in na 100 kcal (Uredba 

Komisije (EU) št. 116/2010).  

VISOKA VSEBNOST ENKRAT NENASIČENIH MAŠČOB: Trditev, da ima živilo visoko 

vsebnost enkrat nenasičenih maščob, in katera koli trditev s podobnim pomenom za potrošnika je 

dovoljena le, kadar je vsaj 45 % maščobnih kislin v izdelku enkrat nenasičenih maščob in če enkrat 

nenasičene maščobe zagotavljajo več kot 20 % energijske vrednosti (Uredba Komisije (EU) št. 

116/2010).  

VISOKA VSEBNOST VEČKRAT NENASIČENIH MAŠČOB: Trditev, da ima živilo visoko 

vsebnost večkrat nenasičenih maščob, in katera koli trditev s podobnim pomenom za potrošnika je 

dovoljena le, kadar je vsaj 45 % maščobnih kislin v izdelku večkrat nenasičenih maščob in če 

večkrat nenasičene maščobe zagotavljajo več kot 20 % energijske vrednosti izdelka (Uredba 

Komisije (EU) št. 116/2010).  

VISOKA VSEBNOST NENASIČENIH MAŠČOB: Trditev, da ima živilo visoko vsebnost 

nenasičenih maščob, in katera koli trditev s podobnim pomenom za potrošnika je dovoljena le, 

kadar je vsaj 70 % maščobnih kislin v izdelku iz nenasičenih maščob in če nenasičene maščobe 

zagotavljajo več kot 20 % energijske vsebnosti izdelka Uredba Komisije (EU) št. 116/2010).  
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5 DOVOLJENE ZDRAVSTVENE TRDITVE 

Zdravstvena trditev pomeni vsako trditev, ki navaja, domneva ali namiguje, da obstaja povezava 

med kategorijo živil, živilom ali eno od njegovih sestavin na eni strani in zdravjem na drugi strani 

(5. odstavek 2. člena Uredbe (ES) št. 1924/2006). 

5.1 Posebne zahteve za uporabo trditev 

Vse zdravstvene trditve, ki so skladne z zakonodajo in so vključene v seznam dovoljenih 

zdravstvenih trditev, se lahko uporabljajo pri označevanju proizvodov (1. odstavek 10. člena 

Uredbe (ES) št. 1924/2006). Ker je dovoljenih zdravstvenih trditev preveč, da bi jih na tem 

mestu opisovali, je njihov seznam naveden v Prilogi.  

Označevanje, prestavljanje in oglaševanje proizvodov z zdravstvenimi trditvami mora 

vključevati naslednje podatke: izjavo o pomembnosti raznolike in uravnotežene prehrane ter 

zdravega načina življenja; količino živila in zahtevan vzorec uživanja, potreben za zatrjevani 

ugodni učinek; če je potrebno, izjavo, naslovljeno na osebe, ki se morajo izogibati uporabi 

živila; ustrezno opozorilo na izdelkih, kjer bi lahko pretirano uživanje predstavljalo nevarnost 

za zdravje (1. odstavek 10. člena Uredbe (ES) št. 1924/2006). 

Zdravstvene trditve, ki se sklicuje na splošne prednosti določenega hranila ali živila, ki 

pripomore k splošnemu zdravju ali z zdravjem povezanim dobrim počutjem, so dovoljene le, 

če se doda posebna zdravstvena trditev. To so zdravstvene trditve, ki se nanašajo na zmanjšanje 

tveganja za bolezen in trditve v zvezi z zmanjšanjem tveganja za bolezen (3. odstavek 10. člena 

Uredbe (ES) št. 1924/2006). 

5.2 Kategorije zdravstvenih trditev 

Zdravstvene trditve delimo v tri kategorije: 

 Zdravstvene trditve, ki se ne nanašajo na zmanjšanje tveganja za bolezen: Te trditve 

opisujejo ali se sklicujejo na vlogo hranila ali druge snovi pri rasti, razvoju in telesnih 

funkcijah, ali se sklicujejo na psihične in vedenjske funkcije ali na hujšanje, nadzorovanje 

teže, zmanjšanje občutka lakote, zmanjšanje občutka sitosti ali zmanjšanje razpoložljive 

energijske vrednosti iz prehrane (1. odstavek 13. člena Uredbe (ES) št. 1924/2006). Seznam 

dopustnih trditev skupaj s pogoji za uporabo teh trditev se nahaja v Prilogi.  

 Trditve v zvezi z zmanjšanjem tveganja za bolezen: Pri označevanju, predstavljanju ali 

oglaševanju teh trditev je treba navesti, da za bolezen, na katero se trditev nanaša, obstaja 

več dejavnikov tveganja in da ima sprememba enega dejavnika tveganja lahko ugoden 

učinek, kar pa ni nujno (2. odstavek 14. člena Uredbe (ES) št. 1924/2006). Seznam 

dopustnih trditev skupaj s pogoji za uporabo teh trditev se nahaja v Prilogi. 
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 Trditve, ki so utemeljene na novo ugotovljenih znanstvenih podatkih in/ali vključujejo 

zahtevo za zakonsko zaščito podatkov (5. odstavek 13. člena Uredbe (ES) št. 1924/2006). 

5.3 Omejitve uporabe določenih zdravstvenih trditev 

Uporaba nekaterih zdravstvenih trditev ni dopustna: 

 trditve, ki napeljujejo na to, da bi bilo lahko zaradi neuživanja živila bilo ogroženo zdravje; 

 trditve, ki se sklicujejo na stopnjo ali količino izgubljene teže; 

 trditve, ki se sklicujejo na priporočila posameznih zdravnikov ali zdravstvenih 

strokovnjakov in drugih združenj, ki ne sodijo med Nacionalna zdravstvena združenja in 

društva, ki se ukvarjajo z zdravjem (12. člen Uredbe (ES) št. 1924/2006). 

5.4 Seznam utemeljenih zdravstvenih trditev s pogoji uporabe v Republiki Sloveniji 

»VITAMINI SO POTREBNI ZA NORMALNO DELOVANJE ČLOVEŠKEGA 

ORGANIZMA. Trditev se lahko uporabi v primeru, kadar z zaužito količino izdelka zadostimo 

15 % priporočenega dnevnega vnosa (v nadaljevanju PDV) za navedeni vitamin oz. vitamine. 

* velja za posamezni vitamin ali skupino 

MINERALI SO POTREBNI ZA NORMALNO DELOVANJE ČLOVEŠKEGA 

ORGANIZMA. Trditev se lahko uporabi v primeru, kadar z zaužito količino izdelka, zadostimo 

15 % PDV za navedeni mineral oz. minerale. * velja za posamezni mineral ali skupino 

KALCIJ JE POTREBEN ZA ZDRAVE KOSTI IN ZOBE. Trditev se lahko uporabi v primeru, 

kadar z zaužito količino izdelka, zadostimo 15 % PDV za kalcij. 

CINK JE POMEMBEN ZA NORMALNO DELOVANJE IN ODPORNOST ORGANIZMA. 

Trditev se lahko uporabi v primeru, kadar z zaužito količino izdelka, zadostimo 15 % PDV za 

cink. 

MAGNEZIJ JE SKUPAJ S KALCIJEM POTREBEN ZA ZDRAVE KOSTI IN ZOBE. Trditev 

se lahko uporabi v primeru, kadar z zaužito količino izdelka, zadostimo 15 % PDV za magnezij. 

SULFATI V OBLIKI NATRIJEVIH ALI MAGNEZIJEVIH SOLI V NARAVNI 

MINERALNI VODI UGODNO DELUJEJO NA PREBAVO. Trditev se lahko uporabi v 

primeru naravnih mineralnih vod skladnih s Pravilnikom o naravni mineralni vodi, izvirski vodi 

in namizni vodi (Ur. l. št. 50/04 in 75/05). 

HIDROGENKARBONATI V OBLIKI NATRIJEVIH, KALCIJEVIH ALI MAGNEZIJEVIH 

SOLI V NARAVNI MINERALNI VODI DELNO NEVTRALIZIRAJO ŽELODČNO 

KISLINO. Trditev se lahko uporabi v primeru naravnih mineralnih vod skladnih s Pravilnikom 

o naravni mineralni vodi, izvirski vodi in namizni vodi (Ur. l. št. 50/04 in 75/05). 
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URAVNOTEŽENA IN RAZNOLIKA PREHRANA, BOGATA Z ω-3 MAŠČOBNIMI 

KISLINAMI, POMAGA VAROVATI SRCE IN OŽILJE. Trditev se lahko uporabi v primeru, 

kadar zaužito količino izdelka (0,5 % dnevnih energijskih potreb) dosežemo zatrjevani učinek. 

Živilo mora vsebovati opozorilo, da je uživanje živil bogatih z ω-3 nasičenimi maščobnimi 

kislinami varno le, če vnos teh iz vseh virov ne presega 2 g/dan. 

PREHRANSKE VLAKNINE* POMAGA(JO) VZDRŽEVATI NORMALNO PREBAVNO 

FUNKCIJO IN UGODNO VPLIVA(JO) NA PREBAVNI SISTEM. Trditev se lahko uporabi 

v primeru, kadar izdelek vsebuje več kot 4 g prehranske vlaknine/1MJ energije živila. * velja 

za skupino ali posamezne prehranske vlaknine, kot so INULIN, OLIGOFRUKTOZA, ß-

GLUKAN IDR. 

PROBIOTIKI* UGODNO DELUJEJO NA PREBAVO. Trditev se lahko uporabi v primeru, 

kadar zaužita količina izdelka vsebuje najmanj (10)9 cfu oz. z zaužito količino izdelka 

dosežemo zatrjevani učinek. * Velja za vrste Lactobacillus casei, Bifidobacterium bifidum I-

3426, Bifidobacterium infantis I-3424, Bifidobacterium longum I-3470, Lactobacillus 

acidophilus CNCM I-1722, Lactobacillus helveticus I-1722, Lactobacillus rhamnosus I-1720. 

PROBIOTIKI (BAKTERIJE* VRSTE – IME) POMAGAJO VZDRŽEVATI ZDRAVO 

ČREVESNO MIKROFLORO. Trditev se lahko uporabi v primeru, kadar zaužita količina 

izdelka vsebuje najmanj (10)9 cfu oz. z zaužito količino izdelka dosežemo zatrjevani učinek. 

*Velja za vrste Lactobacillus casei, Bifidobacterium bifidum I-3426, Bifidobacterium infantis 

I-3424, Bifidobacterium longum I-3470, Lactobacillus acidophilus CNCM I-1722, 

Lactobacillus helveticus I-1722, Lactobacillus rhamnosus I-1720. 

ŽIVILA IZ CELEGA ŽITNEGA ZRNA IMAJO NIZEK GLIKEMIČNI INDEKS IN ZATO 

UGODEN VPLIV NA RAVEN GLUKOZE V KRVI. 

RAZREDČEN JABOLČNI KIS UGODNO DELUJE NA PREBAVO. Trditev se lahko uporabi 

v primeru, če se živilo uporablja kot začimba, kar je treba navesti hkrati s trditvijo. Trditev ne 

velja za jabolčni kis v predelani obliki. 

SVEŽE, NEPREDELANO SADJE IN ZELENJAVA VSEBUJETA POMEMBNE 

ZAŠČITNE SNOVI, ZATO VARUJETA ZDRAVJE. Trditev se lahko uporabi v primeru 

svežega, nepredelanega sadja in zelenjave. 

SADJE IN ZELENJAVA ZAVZAMETA POMEMBEN DELEŽ V URAVNOTEŽENI 

PREHRANI. Trditev se lahko uporabi v primeru svežega, nepredelanega sadja in zelenjave.« 

(Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije, b. l.) 
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6 EMPIRIČNI DEL 

V zaključni projektni nalogi smo izvedli raziskavo s pomočjo metode opazovanja. Pregledali 

smo embalažo vseh žitaric za zajtrk, prisotnih v trgovskih verigah Spar, Mercator in Tuš, in pri 

tistih, ki so vsebovale prehranske in/ali zdravstvene trditve, preverili skladnost z zakonodajo. 

6.1 Metodologija in izvedba raziskave 

Za izvedbo raziskave s področja označevanja prehranskih in zdravstvenih trditev na žitaricah 

za zajtrk in ugotavljanja skladnosti z zakonodajo, je bilo treba v prvi vrsti pregledati vso 

zakonodajo, ki je povezana s prehranskimi in zdravstvenimi trditvami na živilih, in iz nje izbrati 

tiste dele, ki so pomembni za prikaz zakonodaje, ki je veljavna na področju označevanja žitaric 

za zajtrk s prehranskimi in zdravstvenimi trditvami. Teoretični del zaključne projektne naloge 

in Priloge služijo kot vodilo pri ocenjevanju žitaric za zajtrk, saj so tam strnjeno zbrani 

najpomembnejši členi zakonov obravnavane tematike.  

Raziskovalni del je potekal tako, da smo v dveh hipermarketih in enem supermarketu pridobili 

seznam vseh žitaric za zajtrk, ki so v določeni trgovski verigi v prodajnem asortimaju. Sezname 

vseh treh trgovskih verig smo združili, pri čemer smo bili pozorni, da ni prišlo do podvajanja 

izdelkov, pri čemer je bila v pomoč koda EAN vsakega izdelka. Raziskava je potekala v 

trgovskih verigah Tuš, Spar in Mercator, v različnih trgovinah vsake trgovske verige. Ocenjeni 

so bili samo izdelki, ki so bili v času obiska na razpolago na trgovskih policah. Iz raziskave so 

bile izključene kašice, namenjene dojenčkom, razen Podravkinih proizvodov (Lino Čokolino, 

Lino Grisolino itd.), ker jih za zajtrk jedo tudi odrasle osebe. Zaradi obsežnega ocenjevanja in 

vrednotenja vsakega posamičnega izdelka in časa, ki ga je to ocenjevanje vzelo na prodajnih 

mestih, smo se odločili za slikanje proizvodov v prodajalnah (vse strani embalaže) in naknadno 

proučevanje slik izdelkov. 

Za lažje ocenjevanje izdelkov je bila izdelana tabela, ki zajema deset meril ocenjevanja 

izdelkov, ki so nosili trditve.  

6.2 Proučevani vzorec 

V raziskavo je bilo vključenih 274 izdelkov. Tabela s proizvodi in rezultati ocenjevanja je 

zaradi obsežnosti ocenjenih proizvodov priložena v prilogi.  

Tabela je razdeljena na deset točk ali meril, in sicer: 

A: Ime proizvoda, vsebnost v g ali kg proizvoda in proizvajalec oz. nosilec živilske 

odgovornosti. 

B: Ali proizvod vsebuje prehransko ali zdravstveno trditev? Da ali ne. 
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C: Vrsta trditve: P (prehranska trditev), Z (zdravstvena trditev), PZ (prehranska in zdravstvena 

trditev). 

D: Navedba trditve (Kaj je besedilo trditve na proizvodu?). 

E: Skladnost s Posebnimi pogoji za uporabo zdravstvenih trditev. Če proizvod ne vsebuje 

zdravstvene trditve, je prazno polje. Če je navedba Da, pomeni, da je trditev skladna z 

Posebnimi pogoji, pri čemer je bilo pomembno predvsem:  

 ali je zdravstvena trditev vključena v seznam dovoljenih zdravstvenih trditev in ali 

proizvod vsebuje izjavo o pomembnosti raznolike in uravnotežene prehrane ter zdravega 

načina življenja;  

 količina živila in zahtevan vzorec uživanja, ki je potreben za zatrjevani ugodni učinek;  

 kjer je potrebno, ali vsebuje izjavo z navedbo oseb, ki se morajo izogibati uporabi živila; 

 ustrezno opozorilo na izdelkih, kjer pretirano uživanje predstavlja nevarnost za zdravje;  

 zdravstvena trditev v zvezi z zmanjšanjem tveganja za bolezen ima navedbo, da za bolezen, 

na katero se trditev nanaša, obstaja več dejavnikov tveganja in da ima sprememba enega 

dejavnika tveganja lahko ugoden učinek, kar pa ni nujno.  

Če je navedba Ne, pomeni, da zdravstvena trditev ne izpolnjuje Posebnih pogojev uporabe 

zdravstvene trditve. Razlog, zakaj ne izpolnjuje pogojev navedbe, je razložen v polju. 

F: Kje se trditev nahaja: S (na sprednji strani proizvoda), Z (na zadnji strani proizvoda), SZ (na 

sprednji in zadnji strani proizvoda), OS (na stranski strani proizvoda), ZG (na zgornji strani 

embalaže). Če sta v istem polju dve različni označbi, npr. S, SZ, pomeni, da gre za dve različni 

trditvi. Ena trditev je prikazana na sprednji strani proizvoda, druga pa na sprednji in zadnji 

strani proizvoda. 

G: Ali proizvod vsebuje grafične predstavitve, slike ali simbole, povezane s trditvijo, in kje se 

slika ali grafični simbol nahaja? Da (vsebuje sliko, grafične predstavitve, simbole), Ne (ne 

vsebuje slik, grafičnih predstavitev, simbolov), S (nahaja se na sprednji strani proizvoda), Z 

(nahaja se na zadnji strani proizvoda), SZ (nahaja se na sprednji in zadnji strani proizvoda), OS 

(nahaja se ob strani proizvoda).  

H: Ali je trditev skladna s Splošnimi načeli za vse trditve? Najpomembnejše pri tej točki je 

vprašanje, ali je trditev skladna z Uredbo (ES) št. 1924/2008. Preverjali smo predvsem, da 

trditev: ni napačna, dvoumna ali zavajajoča, ne povzroča dvomov glede varnosti in prehranske 

primernosti drugih živil brez trditev, ne spodbuja pretiranega uživanja teh živil, ne navaja, 

domneva ali namiguje, da uravnotežena in raznolika prehrana ne more zagotoviti ustreznih 

količin hranil, ne vsebuje grafičnih predstavitev, simbolov slik in besedila, ki bi se nanašali na 

spremembe telesnih funkcij in bi lahko izkoristili strah potrošnikov. Oznaka Da pomeni, da je 

trditev skladna s Splošnimi načeli za vse trditve, oznaka Ne pa pomeni, da trditev ni skladna s 
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Splošnimi načeli za vse trditve. Poleg je naveden razlog, zakaj trditev ni skladna s splošnimi 

načeli za vse trditve. 

I: Skladnost s Splošnimi pogoji. Trditve morajo biti skladne s posebnimi pogoji, ki so opisani 

za vsak primer prehranske in zdravstvene trditve. Seznam dovoljenih prehranskih trditev in 

pogoji za vsako trditev so opisani pod naslovom Prehranske trditve, seznam dovoljenih 

zdravstvenih trditev in pogojev uporabe trditev je priložen v Prilogi. Vsaka trditev, zapisana 

pod točko C, je bila pregledana s pomočjo seznamov o dovoljenih zdravstvenih in prehranskih 

trditvah, pri čemer je bilo treba gledati tabelo o hranilni vrednosti za preveritev vsebnosti 

določenih hranil, npr. za primer navedbe trditve Visoka vsebnost prehranske vlaknine (kjer 

mora izdelek vsebovati vsaj 6 g prehranske vlaknine na 100 g) ali za trditev Zelo nizka vsebnost 

natrija ali soli (izdelek ne sme vsebovati več kot 0,04 g natrija ali enakovredne količine soli na 

100 g ali 100 ml). V določenih primerih je bilo treba tudi računati, npr. v primeru navedbe Vir 

beljakovin (količino beljakovin, ki je bila v tabeli o hranilni vrednosti izražena v gramih, je bilo 

treba pretvoriti v kcal, kar je bilo storjeno s pomočjo Tabele 2 v Prilogi, kjer so prikazani 

pretvorbeni dejavniki). Količina beljakovin (v gramih) je bila pomnožena s 4 (iz Tabele 2 v 

Prilogi). Rezultat pomeni, koliko kcal beljakovin vsebuje proizvod na 100 g. Da proizvod lahko 

nosi trditev Vir beljakovin, morajo 12 % energijske vrednosti zagotavljati beljakovine. V 

primeru Vir (ime vitamina/vitaminov) in/ali (minerala/mineralov) za vrednosti vitaminov in 

mineralov, izraženih v tabeli o hranilni vrednosti, je bilo treba ugotavljati, ali je v proizvodu na 

100 g vsebnost vitaminov ali mineralov, izraženih s trditvijo, vsaj 15 % vrednosti, navedene v 

Tabeli 1 o priporočenih dnevnih vnosih vitaminov in mineralov, priloženih v Prilogi, kar je bilo 

treba izračunati. Pri proizvodi proizvajalca Podravka so bili dnevni vnosi vitaminov in 

mineralov ocenjeni s pomočjo Tabele 4. Če je v polju Da, pomeni, da trditev ustreza pogojem, 

zapisanim za obravnavani primer trditve. V nekaterih primerih je poleg navedbe Da še 

obrazložitev, če je potrebna (v nekaterih primerih je zapisano, kako je bila trditev iz stolpca D 

obravnavana v primerjavi z seznamom o dovoljenih prehranskih in zdravstvenih trditvah, če se 

je trditev v stolpcu D razlikovala od tiste iz dovoljenih seznamov za prehranske in zdravstvene 

trditve). Če je označba Ne, pomeni, da trditev ni skladna s pogoji uporabe trditve. Poleg označbe 

Ne je obrazložitev. 

J: Skladnost s podatki o hranilni vrednosti. Preverjeno je bilo predvsem, ali proizvodi, označeni 

s prehranskimi in zdravstvenimi trditvami, vsebujejo podatke o hranilni vrednosti, predvsem 

obvezno označbo o hranilni vrednosti, ali vključuje vse predpisane sestavine (energijsko 

vrednost in količine maščob, nasičenih maščob, ogljikovih hidratov, sladkorjev, beljakovin in 

soli). V primeru podane prehranske in/ali zdravstvene trditve za enkrat nenasičene maščobe, 

večkrat nenasičene maščobe, poliole, škrob, prehranske vlaknine, kakršne koli vitamine in 

minerale je bilo preverjeno, ali so navedeni skladno z izračunom, navedba na 100 g ali 100 ml, 

navedbo na porcijo ali jedilno enoto in predstavitvijo. Pri izračunu Tabela 2 v Prilogi služi za 

izračun pretvorbenih dejavnikov hranil v energijsko vrednost. Če je živilo vsebovalo podatke o 

energijski vrednosti po pripravi, je bilo preverjeno, ali so priložena navodila za pripravo živila 
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za neposredno uživanje. Pri navedbi na 100 g ali 100 ml je bilo preverjeno, ali so v podatkih o 

hranilni vrednosti hranila, vsebovana v izdelku, izražena z merskimi enotami, pri vitaminih in 

mineralih pa, ali so izraženi tudi kot odstotki priporočenih vnosov, v primeru da je energijska 

vrednost izražena kot odstotek priporočenih vnosov v razmerju do vrednosti na 100 g, ali je 

dodana izjava »Povprečni vnosi za povprečno odraslo osebo 8400 kJ/2000 kcal«. V primeru, 

da je bila na embalaži navedba o porciji je bilo poleg že opisanih meril preverjanja skladnosti s 

podatki o hranilni vrednosti preverjeno, ali so porcije ali jedilne enote količinsko opredeljene 

na označbi in ali je navedeno število porcij. Pri predstavitvi je bilo preverjeno, kako so navedeni 

podatki na živilu: ali so vključeni v isto vidno polje, predstavljeni skupaj in jasno, ali so glede 

na prostor, ki je na razpolago, predstavljeni v preglednici, v numerični obliki, ali so prikazani 

linearno (razen v primeru, ko živilo vsebuje obvezno označbo o hranilni vrednosti, kjer se lahko 

ponovijo informacije o energijski vrednosti, kjer morajo biti podatki predstavljeni v osrednjem 

vidnem polju). Če je v polju oznaka Da, pomeni, da je izdelek izpolnjuje vse pogoje, ki so 

potrebni, da je skladen z zakonodajo. Če je v polju oznaka Ne, pomeni, da izdelek ne izpolnjuje 

določenih pogojev, potrebnih za to, da je izdelek skladen z zakonodajo. Ob oznaki je podana 

obrazložitev. 

6.3 Rezultati raziskave 

V raziskavo je bilo vključenih 274 proizvodov iz kategorije žitaric za zajtrk, pri čemer je 150 

proizvodov vsebovalo prehransko ali zdravstveno trditev, kar pomeni, da je 54,7 % proizvodov 

vsebovalo trditve. Med proizvodi s trditvami so prevladovali tisti, ki so nosili samo prehranske 

trditve. Takih proizvodov je bilo 115, kar predstavlja 76,7 %. Natančno 24 proizvodov je nosilo 

prehransko in zdravstveno trditev, kar predstavlja 16 % proizvodov. Le 11 proizvodov je nosilo 

samo zdravstveno trditev, kar predstavlja 7,3 % proizvodov. Nekateri proizvodi so nosili več 

prehranskih ali zdravstvenih trditev ali kombinacijo obojega. 

Največ prehranskih trditev, kar 75, se je nanašalo na vsebnost prehranske vlaknine. 

Najpogostejša trditev je bila: »Visoka vsebnost prehranske vlaknine« (takšnih je bilo kar 23 

trditev ), 22 trditev pa se je glasilo: »Visoka vsebnost vlaknin«. Od 150 proizvodov jih je 74 

vsebovalo trditev, ki se je nanašala na vsebnost vitaminov v proizvodu. Najpogostejša trditev 

se je glasila: »7 vitaminov«, ki jo je vsebovalo 11 izdelkov. Kar 65 proizvodov je vsebovalo 

prehransko trditev o vsebnosti mineralov v proizvodu. »Vir železa« in »Vir kalcija« sta bili 

najpogosteje uporabljeni trditvi. Vsaka je bila navedena na 6 proizvodih. Nadalje je 26 

proizvodov nosilo trditev, ki se je nanašala na vsebnost sladkorja, pri čemer je kar 20 izdelkov 

vsebovalo trditev: »Brez dodanih sladkorjev«. Na 18 izdelkih je bila prisotna trditev, ki se je 

nanašala na beljakovine, pri čemer se je 9 trditev glasilo: »Vir beljakovin«. 12 prehranskih 

trditev se je nanašalo na sol in natrij, kar 8 trditev je navajalo: »Brez dodane soli«. Trditev, ki 

so se nanašale na maščobe, je bilo 10. 5 izmed njih se je glasilo: »Nizka vsebnost maščob«.  
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Slika 1: Vsebina prehranskih trditev na analiziranih izdelkih 

Zdravstveno trditev je nosilo 35 proizvodov, pri čemer je lahko isti proizvod nosil več različnih 

trditev. Najpogostejše zdravstvene trditve so se nanašale na holesterol. Takih trditev je bilo 22. 

Najpogosteje sta se pojavljali: »Pomaga nižati holesterol« in »Pomaga zniževati holesterol«. 

Vsaka izmed teh trditev se je pojavila petkrat. Zdravstvena trditev o vsebnosti vitaminov in 

mineralov se je pojavila v 11 primerih, petkrat se je pojavila trditev: »Vsebujejo tudi vitamin 

B, ki pri presnovi prispevajo k sproščanju energije iz vaše hrane«. Trditev, ki se navezuje na 

vsebnost mineralov, se je pojavila šestkrat, in sicer na 4 izdelkih. Glasila se je: »Z železom, ki 

pomaga nahraniti otroški um«. Trditev o vsebnosti beljakovin se je pojavila v dveh primerih na 

istem izdelku, in sicer: »Beljakovine prispevajo k ohranjanju zdravih kosti« in »Beljakovine 

prispevajo k vzdrževanju mišične mase«. Zdravstveni trditvi, povezani s prebavo, sta bili dve, 

in sicer: »Prispeva k pospeševanju prehajanja črevesne vsebine« in »Dodana superhrana za 

pomoč pri prebavi (vlaknine iz zrnja ovsa pripomorejo k boljši prebavi in prispevajo k povečani 

količini blata)«. Samo ena zdravstvena trditev se je sklicevala na zmanjšanje telesne teže, in 

sicer: »Prispeva k zmanjševanju telesne teže«. 

Pri preverjanju skladnosti s posebnimi pogoji za uporabo zdravstvenih trditev smo ugotovili, 

da je od 35 izdelkov, ki so imeli zdravstveno trditev, 28 izdelkov izpolnjevalo pogoje uporabe 

zdravstvenih trditev, ki so navedeni v Uredbi (ES) št. 1924/2006, pri čemer je imelo 14 izdelkov 

izjavo o pomembnosti raznolike in uravnotežene prehrane ter zdravega načina življenja le v 

angleškem jeziku. Ugotovili smo tudi, da 6 izdelkov ni spoštovalo 10. člena Uredbe (ES) št. 

1924/2006, in sicer v delu, kjer narekuje, da mora označevanje proizvodov z zdravstvenimi 

trditvami vključevati izjavo o pomembnosti raznolike in uravnotežene prehrane ter zdravega 

načina življenja. Navedeno pomeni, da 17,1 % izdelkov, označenih z zdravstveno trditvijo, ni 

spoštovalo 10. člena Uredbe (ES) št. 1924/2006. 

PREHRANSKE TRDITVE

vsebnost prehranskih vlaknin vsebnost vitaminov vsebnost mineralov

vsebnost sladkorja vsebnost beljakovin vsebnost soli/natrija

vsebnost maščob
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Ugotovili smo tudi, da je v največ primerih trditev na proizvodu zapisana le na sprednji strani 

embalaže. Takih proizvodov je 76, kar predstavlja 50,67 %. Ostalih 50 proizvodov je trditev 

vsebovalo na sprednji in zadnji strani embalaže, kar predstavlja 33,33 %. Le 10 proizvodov je 

trditev vsebovalo na sprednji strani embalaže in ob strani, kar znaša 6,67 %. Trditev je bila 

zapisana samo ob strani v 4 % primerov, in sicer na 6 proizvodih. Trditev je bila samo na zadnji 

strani embalaže zapisana pri 4 proizvodih, kar znaša 2,67 %. Trditev je bila na sprednji in zadnji 

strani embalaže ter ob strani zapisana pri 3 proizvodih, v 2 % oz. samo pri 1 proizvodu je bila 

trditev napisana na sprednji, zadnji in zgornji strani embalaže, kar znaša 0,67 %. 

 

Slika 2: Na katerem delu embalaže je trditev 

Od 150 proizvodov, ki vsebujejo prehranske in/ali zdravstvene trditve, je največ takih, ki ne 

vsebujejo nobene grafične predstavitve, slike ali simbola, povezanega z navedbo trditve na 

embalaži. Kar 92 proizvodov ne vsebuje nobene slike, povezane s trditvijo, kar predstavlja 

61,3 %. Ostalih 34 proizvodov vsebuje sliko ali grafično predstavitev na sprednji strani 

embalaže, kar znaša 22,67 %, na sprednji in zadnji strani embalaže grafično predstavitev ali 

sliko vsebuje 19 proizvodov, kar pomeni 12,67 % proizvodov s trditvijo. Slika ali simboli se 

zgolj na zadnji strani embalaže pojavljajo samo v 2,67 % primerov oz. pri 4 proizvodih. Samo 

1 proizvod vsebuje sliko, simbol in grafične predstavitve na sprednji strani embalaže in ob 

strani, kar znaša 0,67 % primerov. 

Pri ugotavljanju skladnosti s Splošnimi načeli za vse trditve smo ugotovili, da 8 proizvodov ni 

bilo skladnih s temi načeli, kar znaša 5,3 %. Vse ugotovljene nepravilnosti so podrobneje 

opisane v naslednjem odstavku. Proizvod št. 113 vsebuje napačno navedbo izjave, kar ni 

skladno z Uredbo (ES) št. 1924/2008. Proizvoda 140 in 141 nosita trditev »Nizka vsebnost 

natrija«, pri čemer gre za napačno in zavajajočo trditev, saj oba proizvoda vsebujeta več soli, 

Kje se trditev nahaja

sprednja stran embalaže sprednja in zadnja stran spredaj in ob strani

ob strani zadaj spredaj, zadaj in ob strani

aprednja, zadnja in zgornja stran
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kot jo dovoljujejo pogoji uporabe te trditve. Trditev »0 % holesterola«, ki jo nosita, bi lahko 

spodbujala potrošnike k pretiranemu uživanju proizvoda. Ta trditev ni vključena v seznam 

dovoljenih trditev. Izdelek 148 nosi trditev »Brez dodanega sladkorja«, pri čemer gre za 

napačno uporabo trditve, ker je izdelku dodana stevia, ki ima sladilne lastnosti. Izdelek 163 ima 

trditev »Vir naravnih antioksidantov«, ki ne sodi v seznam dovoljenih trditev. Izdelek 184 nosi 

trditev »Visoka vsebnost vlaknin«, vendar vsebuje premalo vlaknin, da bi lahko nosil to trditev, 

zato je ta napačna in zavajajoča. Proizvoda 192 in 193 nosita trditev »Bogat z vlakninami«, ki 

je bila ocenjena kot trditev »Visoka vsebnost vlaknin«. Proizvoda vsebujeta premalo vlaknin, 

da bi lahko nosila to trditev, torej gre za napačno in zavajajočo trditev.  

Pri ugotavljanju skladnosti s Splošnimi pogoji, kjer morajo biti trditve skladne s posebnimi 

pogoji, opisanimi za vsak primer prehranske in zdravstvene trditve, smo prav tako ugotovili 

nepravilnosti. Neskladne z zakonodajo so bile trditve na 8 izdelkih, kar pomeni, da 5,3 % vseh 

izdelkov s trditvami ni bilo skladnih z zakonodajo. Pri 6 trditvah so bile ugotovljene 

nepravilnosti glede vsebnosti snovi v izdelkih, na 3 izdelkih je bila podana prehranska trditev, 

ki ni na seznamu dovoljenih trditev, na 1 izdelku pa je bila napačno navedena izjava. 

Ugotovljene so bile naslednje nepravilnosti:  

 Proizvod št. 113 ima navedbo trditve »Brez dodanega sladkorja«. Da lahko izdelek nosi to 

trditev, mu mora biti dodana izjava »Vsebuje naravno prisotne sladkorje«. Ta izdelek 

vsebuje izjavo »Sladkor izhaja iz naravne vsebnosti sladkorja v žitu«, kar ni skladno z 

navedbo prehranske trditve »Brez dodanih sladkorjev«.  

 Proizvoda 140 in 141 vsebujeta dve prehranski trditvi: »Nizka vsebnost natrija« in »0 % 

holesterola«. Da lahko izdelek nosi prehransko trditev »Nizka vsebnost natrija/soli«, ne 

sme vsebovati več kot 0,12 g natrija ali enakovredne količine soli na 100 g. Izdelek 140 

vsebuje 0,23 g soli na 100 g, izdelek 141 pa 0,24 g soli na 100 g, kar pomeni, da ne bi 

smela nositi te trditve. Trditev »0 % holesterola« ne sodi v seznam dovoljenih trditev; na 

izdelkih niti ne piše, na kaj se ta trditev nanaša.  

 Izdelek 148 nosi prehransko trditev »Brez dodanega sladkorja«. Za navedbo trditve »Brez 

dodanih sladkorjev« izdelek ne sme vsebovati nobenih mono- ali disaharidov ali drugih 

živil, uporabljenih zaradi njihovih sladilnih lastnosti. Izdelku je dodana stevia, ki ima 

sladilne lastnosti.  

 Izdelek 163 vsebuje trditev »Vir naravnih antioksidantov«. Ta trditev ni na seznamu 

dovoljenih prehranskih trditev. Tudi v tabeli o hranilni vrednosti ni navedbe, da izdelek 

vsebuje vitamine ali minerale, da bi lahko izdelek upoštevali kot vir vitaminov/mineralov.  

 Izdelek 184 vsebuje prehransko trditev »Visoka vsebnost vlaknin«. Da izdelek lahko nosi 

trditev »Visoka vsebnost prehranske vlaknine«, mora vsebovati vsaj 6 g prehranske 

vlaknine na 100 g ali vsaj 3 g prehranske vlaknine na 100 kcal. Na slovenski deklaraciji je 

navedeno, da izdelek vsebuje 5,5 g vlaknin na 100 g, kar je premalo, da lahko nosi to 

trditev. Pod slovensko deklaracijo je bilo mogoče videti, da se vrednosti, ki so na proizvodu 

navedene v italijanščini, razlikujejo od tistih na deklaraciji. Vrednosti na proizvodu v 
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italijanščini ustrezajo, saj je navedeno, da izdelek vsebuje 8,4 g vlaknin. Upoštevane so 

bile vrednosti na slovenski deklaraciji, ker se izdelek prodaja na slovenskem trgu.  

 Proizvoda 192 in 193 nosita prehransko trditev »Visoka vsebnost prehranske vlaknine«. 

Izdelek mora vsebovati vsaj 6 g prehranske vlaknine na 100 g ali vsaj 3 g prehranske 

vlaknine na 100 kcal, da lahko nosi to trditev. Izdelek 192 vsebuje 4,3 g prehranske 

vlaknine na 100 g, izdelek 193 pa 3,5 g na 100 g, kar je premalo, da bi lahko nosila to 

trditev. 

Pri ugotavljanju skladnosti s podatki o hranilni vrednosti ni bilo ugotovljenih nepravilnosti.  

Rezultati raziskave kažejo, da 9 (žitaric za zajtrk), kar predstavlja 9,33 %, od 150 proizvodov, 

ki so označeni s prehranskimi ali zdravstvenimi trditvami, ni skladnih z zakonodajo, ki se 

navezuje na področje prehranskih in zdravstvenih trditev. 
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7 ZAKLJUČEK 

Področje trženja živilskih izdelkov je veliko bolj težavno in zahtevno, kot je videti na prvi 

pogled. Ko podjetja načrtujejo svoje izdelke, morajo definirati, kdo bodo njihovi uporabniki in 

glede na to izdelati tako ponudbo izdelkov, ki se bo razlikovala od konkurence. Da se podjetje 

približa svojim uporabnikom, mora ugotoviti, kako sprejemajo svoje nakupne odločitve in 

kakšno je njihovo nakupno vedenje. Ugotovljeno je, da na nakupno odločitev potrošnikov 

vpliva veliko dejavnikov, ki se lahko delijo na psihološke, družbene, osebne in kulturne 

dejavnike. Potrošniki se v veliki meri (60–70 %) za nakup izdelka odločijo po tem, ko vidijo 

embalažo proizvoda, ki je polna zanimivih grafik, informacij, oblikovana in prodornih barv, 

zato imajo podjetja s premišljeno izdelano embalažo prednost pred konkurenco. 

Da so prehranske in zdravstvene trditve lahko navedene na proizvodih, morajo biti skladne z 

zakonodajo na tem področju. Na ravni Evropske unije sta najpomembnejši Uredba (ES) št. 

1924/2006 in Uredba Komisije (EU) št. 432/2012, na ravni Slovenije pa Uredba o izvajanju 

Uredbe (ES), Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) in Zakon o 

zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili. Vse dovoljene 

prehranske in zdravstvene trditve smo v nalogi navedli in predstavili.  

V empiričnem delu smo predstavili raziskavo, ki je vključevala analizo prehranskih in 

zdravstvenih trditev na 274 proizvodih, od katerih je 150 proizvodov nosilo prehranske ali 

zdravstvene trditve ali kombinacijo obojega. Ugotovili smo, da največ proizvodov nosi 

prehransko trditev. Največ teh trditev se nanaša na vsebnost prehranskih vlaknin. Med 

zdravstvenimi trditvami so najpogostejše tiste, ki se nanašajo na holesterol. Največkrat je trditev 

zapisana le na sprednji strani embalaže. V največ primerih proizvod ne vsebuje grafičnih 

predstavitev, slik in simbolov, povezanih s trditvijo. V raziskavi smo ugotovili tudi neskladnost 

z zakonodajo – pri 6 izdelkih označevanje proizvodov z zdravstvenimi trditvami ni vključevalo 

izjave o pomembnosti raznolike in uravnotežene prehrane ter zdravega načina življenja. Pri 

ugotavljanju skladnosti s Splošnimi načeli za vse trditve smo ugotovili kršitve zakonodaje pri 

osmih proizvodih. Pri ugotavljanju skladnosti s Splošnimi pogoji, kjer morajo biti trditve 

skladne s posebnimi pogoji, opisanimi za vsak primer prehranske in zdravstvene trditve, trditve 

niso bile skladne z zakonodajo na 8 izdelkih. Pri 6 trditvah so bile ugotovljene nepravilnosti 

glede vsebnosti snovi v izdelkih, na 3 izdelkih je bila podana prehranska trditev, ki ni na 

seznamu dovoljenih trditev, na 1 izdelku pa je bila napačno navedena izjava. 

Na splošno lahko zapišemo, da je na področju žitaric za zajtrk označevanje z zdravstvenimi in 

prehranskimi trditvami precej dobro regulirano. Po drugi strani pa rezultati opravljene raziskave 

kažejo na odstopanje od zakonodaje v praksi, saj smo glede označevanja živil s prehranskimi 

in zdravstvenimi trditvami ugotovili številna odstopanja od zakonskih zahtev. Čeprav 

rezultatov raziskave ne moremo posploševati, saj je bila opravljena zgolj v segmentu žitaric za 

zajtrk, pa je navedeno odstopanje zaskrbljujoče. Tudi ozaveščanje potrošnikov v zvezi s 

prehranskimi in zdravstvenimi trditvami bi verjetno pomenilo korak v pravo smer.
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Priloga 4:  Tabela 2 
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Priloga 1 

 

RAZISKAVA 

 A B C D E F G H I J 

1 SPAR 

VITAL 

KOSMIČI 

POLNOZ. 

RDEČE 

SADJE 

425 G 

D

a 

P Vir 

prehranske 

vlaknine 

Vir beljakovin 

Nizka 

vsebnost 

maščob 

 SZ D

a 

S

Z 

Da Da D

a 

D

a 

D

a 

2 SPAR 

VITAL 

KOSMIČI 

POLN. 

NATUR 

750 G 

D

a 

P Vir 

prehranske 

vlaknine 

Vir beljakovin 

Nizka 

vsebnost 

maščob 

 SZ D

a 

S

Z 

Da Da D

a 

D

a 

D

a 

3 DESPAR 

BIO 

KOSMIČI 

PIRINI 

300 G 

 

 

D

a 

P Visoka 

vsebnost 

prehranske 

vlaknine 

Nizka 

vsebnost 

nasičenih 

maščob 

 

 SZ D

a 

S

Z 

Da Da D

a 

D

a 

4 SPAR 

CORNFLAK

ES 500 G 

N

e 

        

5 KOSMIČI 

KORUZNI 

BREZ 

DODANEG

A 

SLADKORJ

A 750 G 

OLIVIA 

D

a 

P Brez 

dodanega 

sladkorja 

 S N

e 

 

Da Da D

a 

6 KOSMIČI 

KORUZNI 

D

a 

P Vir 

prehranske 

vlaknine 

 S N

e 

 

Da Da D

a 
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250 G 

SANTE 

7 KOSMIČI 

POLNOZRN

ATI 250 G 

SANTE 

D

a 

P Vir 

prehranske 

vlaknine 

 S N

e 

 

Da Da D

a 

8 KOSMIČI 

KORUZNI 

500 G 

SANTE 

D

a 

P Vir 

prehranske 

vlaknine 

 s N

e 

 

Da Da D

a 

9 KOSMIČI 

CORNFLAK

ES 500 G 

DENEL 

N

e 

        

1

0 

KOSMIČI 

CORNFLAK

ES 1000 G 

DENEL 

N

e 

        

1

1 

CORNFLAK

ES BREZ 

DODANEG

A 

SLADKORJ

A 500 G 

DENEL 

D

a 

P Brez dodanih 

sladkorjev 

 s N

e 

 

Da Da D

a 

1

2 

KOSMIČI 

CORNFLAK

ES BREZ 

SLAD. 750 G 

DENEL 

D

a 

P Brez dodanih 

sladkorjev 

 s N

e 

 

Da Da D

a 

1

3 

KOSMIČI 

KORUZNI 

EMCO 375 G 

N

e 

        

1

4 

S BUDGET 

CORNFLAK

ES 750 G 

N

e 

        

1

5 

SPAR 

BLAZINICE 

LEŠNIKOVE 

500 G 

N

e 
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1

6 

SPAR 

PREMI. 

ČOKOLADN

E 

BLAZINICE 

375 G  

N

e 

       

1

7 

SPAR 

KOSM. HR. 

PŠEN. Z 

MEDOM 

500 G 

HONEY 

POPS 

D

a 

P + 8 vitaminov 

 

 SZ D

a 

S 

Da Da (vir 

vitaminov) 

D

a 

1

8 

SPAR NP 

BIO 

KOSMIČI 

PIRINI Z 

MEDOM 

300 G 

N

e 

        

1

9 

SPAR 

KOSMIČI 

CIMET 

500 G 

N

e 

        

2

0 

KOSMIČI 

OVSENI HR. 

KROGL. 

375 G 

KOELLN 

N

e 

        

2

1 

SPAR 

KOSM. HR. 

PŠEN. S 

ČOKOL. 

500 G 

CHOCO 

FLAKES 

D

a 

P + 8 vitaminov 

 

 SZ D

a 

S

Z 

Da Da (vir 8 

vitaminov) 

D

a 

2

2 

SB 

KOSMIČI 

ČOKOLADN

I 750 G 

D

a 

P Dodano 

železo 

Dodani 

vitamini, 

 S 

Z 

D

a 

S 

Da Da (vir železa, 

vitaminov in 

kalcija) 

D

a 
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kalcij in 

železo 

2

3 

KOSMIČI 

POLNOZR. 

FITNESS 

625 G 

NESTLE 

D

a 

- 

Z 

Vitamini B 

Vsebujejo tudi 

vitamine B, ki 

pri presnovi 

prispevajo k 

sproščanju 

energije iz 

vaše hrane 

Da 

 

S 

Z 

D

a 

S

Z 

Da Da (vir B 

vitaminov) 

 

Da (vitamin 

B2 – 

riboflavin in 

B6 ustrezata 

trditvi) 

D

a 

2

4 

KOSMIČI Z 

MEDOM IN 

MANDLJI 

355 G 

FITNESS 

NESTLE 

 

D

a 

P 

Z 

Vitamin B 

Vsebujejo tudi 

vitamin B, ki 

pri presnovi 

prispeva k 

sproščanju 

energije iz 

vaše hrane 

Da 

 

S 

Z 

D

a 

S

Z 

Da Da (vir B 

vitaminov) 

 

 

Da (vitamin 

B2 – 

riboflavin in 

B6 ustrezata 

trditvi) 

D

a 

2

5 

KOSMIČI S 

SUHIM 

SADJEM 

375 G 

FITNESS 

NESTLE 

 

D

a 

P 

Z 

Vitamin B 

Vsebujejo tudi 

vitamin B, ki 

pri presnovi 

prispeva k 

sproščanju 

energije iz 

vaše hrane 

Da 

 

S 

 

Z 

D

a 

S

Z 

Da Da (vir B 

vitaminov) 

Da (vitamin 

B2 – 

riboflavin in 

B6 ustrezata 

trditvi) 

D

a 

2

6 

KOSMIČI 

PŠ. IN OV. 

FITNESS 

375 G 

NESTLE 

 

D

a 

P 

Z 

Vitamin B 

Vsebujejo tudi 

vitamin B, ki 

pri presnovi 

prispeva k 

sproščanju 

energije iz 

vaše hrane 

Da 

 

S 

 

Z 

D

a 

S

Z 

Da Da (vir B 

vitaminov) 

Da (vitamin 

B2 – 

riboflavin in 

B6 ustrezata 

trditvi) 

D

a 

2

7 

KOSMIČI 

FITNESS 

ČOKOLADN

I 375 G 

NESTLE 

D

a 

P 

 

Z 

Vitamin B 

Vsebujejo tudi 

vitamin B, ki 

pri presnovi 

prispeva k 

Da 

 

S 

 

Z 

D

a 

S

Z 

Da Da (vir B 

vitaminov) 

Da (vitamin 

B2 – 

riboflavin in 

D

a 
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 sproščanju 

energije iz 

vaše hrane 

B6 ustrezata 

trditvi) 

2

8 

KOSMIČI 

PŠEN. S 

TEMNO 

ČOK. 375 G 

FITNESS 

NESTLE 

 

D

a 

P 

 

 

Vitamin B 

 

 S 

 

 

D

a 

S 

Da Da (vir B 

vitaminov 

Da (vitamin 

B2 – 

riboflavin in 

B6 ustrezata 

trditvi) 

D

a 

2

9 

KOSMIČI 

ŽITNI DUO 

325 G 

NESQUIK 

 

D

a 

P 

 

 

 

 

Z 

 

Vir vitamina 

B6 

Vir vitamina 

B3 

Vir vitamina 

B5 

 

 

Z železom, ki 

pomaga 

nahraniti 

otroški um 

(with iron to 

help nourish 

kids mind) 

Železo 

pomaga pri 

normalnem 

razvoju 

kognitivnih 

funkcij 

Vitamina B6 

in B3 

pomagata pri 

normalnih 

psiholoških 

funkcijah 

Pantotenska 

kislina je 

pomembna pri 

Ne 

Manjka 

izjava o 

pomem

bnosti 

zdrave 

in 

uravnot

ežene 

prehran

e 

S, 

O

S 

 

 

 

 

N

e 

Da Da 

Da 

Da (vitamin 

B5 je v tabeli 

naveden kot 

pantotenska 

kislina) 

Da (železo 

ima vlogo pri 

kognitivnih 

funkcijah, 

vitamin B6 

prispeva k 

normalnemu 

psihološkemu 

delovanju, Da, 

B3 (niacin) 

Niacin 

prispeva k 

normalnemu 

psihološkemu 

delovanju, 

Da 

Pantotenska 

kislina 

prispeva k 

umskim 

zmogljivostim 

D

a 
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mentalnih 

funkcijah 

3

0 

KOSMIČI 

NESQUIK 

ALPHABET

H 325 G 

NESTLE 

 

D

a 

P 

 

 

 

 

Z 

Vir vitamina 

B6 

Vir vitamina 

B3 

Vir vitamina 

B5 

 

 

Z železom, ki 

pomaga 

nahraniti 

otroški um 

(with iron to 

help nourish 

kids mind) 

Železo 

pripomore k 

razvoju 

potenciala 

otrok 

Kalcij in 

vitamin D 

pomagata k 

boljšemu 

razvoju kosti 

vaših otrok 

Da SZ 

 

 

 

 

D

a 

S 

Da Da 

Da 

Da (vitamin 

B5 je v tabeli 

naveden kot 

pantotenska 

kislina) 

Da (železo 

ima vlogo pri 

kognitivnih 

funkcijah) 

Da (kalcij je 

potreben za 

ohranjanje 

zdravih kosti)  

Vir kalcija 

Da (vitamin D 

prispeva k 

ohranjanju 

zdravih kosti, 

vir magnezija) 

D

a 

3

1 

KORUZNI 

KOSMIČI 

ČOKO. BAG 

BREZ 

GLUTENA 

450 G 

NESTLE 

N

e 

        

3

2 

KORUZNI 

KOSMIČI 

BAG BREZ 

GLUTENA 

N

e 
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500 G 

NESTLE 

3

3 

KOSMIČI 

KORUZ. 

MED&LEŠN

. 500 G 

CORN 

FLAKES 

BREZ 

GLUTENA 

NESTLE 

N

e 

        

3

4 

KOSMIČI 

ŽITNE 

KROGLICE 

375 G 

NESQUIK 

NESTLE 

 

D

a 

P 

 

 

 

 

 

 

 

Z 

Vir vitamina 

B6 

Vir vitamina 

B3 

Vir vitamina 

B5 

 

 

Z železom, ki 

pomaga 

nahraniti 

otroški um 

(with iron to 

help nourish 

kids mind) 

Vitamina B6 

in B3 

pomagata pri 

normalnih 

psiholoških 

funkcijah 

Pantotenska 

kislina je 

pomembna pri 

mentalnih 

funkcijah 

Ne. 

Manjka 

izjava o 

pomem

bnosti 

zdrave 

in 

uravnot

ežene 

prehran

e 

SZ

, 

O

S 

 

 

 

 

 

D

a 

S 

Da Da 

Da 

Da (vitamin 

B5 je v tabeli 

naveden kot 

pantotenska 

kislina) 

Da (železo 

ima vlogo pri 

kognitivnih 

funkcijah) 

Vitamin B6 

prispeva k 

normalnemu 

psihološkemu 

delovanju, Da, 

B3 (niacin) 

Niacin 

prispeva k 

normalnemu 

psihološkemu 

delovanju, 

Da 

(pantotenska 

kislina 

prispeva k 

umskim 

zmogljivostim

) 

D

a 
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3

5 

KOSMIČI 

COOKIE 

CRISP 375 G 

NESTLE 

 

D

a 

P 6 vitaminov  Z N

e 

Da Da (vir 

vitamina D, 

B2, niacina, 

folne kisline, 

pantotenske 

kisline, 

vitamin B6 

D

a 

3

6 

KOSMIČI 

ŽITNE 

KROGLICE 

625 G S 

KAKAVOM 

NESQUIK 

 

D

a 

P 

 

 

 

 

 

 

 

Z 

Vir vitamina 

B6 

Vir vitamina 

B3 

Vir vitamina 

B5 

 

 

Z železom, ki 

pomaga 

nahraniti 

otroški um 

(with iron to 

help nourish 

kids mind) 

Vitamina B6 

in B3 

pomagata pri 

normalnih 

psiholoških 

funkcijah 

Pantotenska 

kislina je 

pomembna pri 

mentalnih 

funkcijah 

Ne 

Manjka 

izjava o 

pomem

bnosti 

zdrave 

in 

uravnot

ežene 

prehran

e 

S, 

O

S 

 

 

 

 

 

D

a 

S 

Da Da 

Da 

Da (vitamin 

B5 je v tabeli 

naveden kot 

pantotenska 

kislina) 

Da (železo 

ima vlogo pri 

kognitivnih 

funkcijah) 

Vitamin B6 

(Prispeva k 

normalnemu 

psihološkemu 

delovanju= 

Da, B3 

(niacin) 

Niacin 

prispeva k 

normalnemu 

psihološkemu 

delovanju, 

Da 

Pantotenska 

kislina 

prispeva k 

umskim 

zmogljivostim 

 

3

7 

KOSMIČI 

CHOCAPIC 

375 G 

NESTLE 

D

a 

P 

 

 

7 vitaminov in 

2 minerala 

7 esencialnih 

vitaminov s 

 SZ N

e 

Da Da (vir 

vitamin D, 

B1, B2, 

Niacina, B6, 

D

a 
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 kalcijem in 

železom 

folne kisline, 

pantotenske 

kisline, 

kalcija, 

železa) 

3

8 

SPAR 

HRUST. 

MUSLI 

ČOKOLADA 

375 G 

N

e 

        

3

9 

SPAR BIO 

MUSLI 

KOKOS 

KVINOJA 

375 G 

N

e 

        

4

0 

SPAR 

PREMIUM 

MUSLI 

MANDELJ 

MED 375 G 

N

e 

        

4

1 

SPAR 

PREMIUM 

MUSLI 

HRUST. 

JAGODA 

300 G 

N

e 

        

4

2 

SPAR 

VITAL 

MUSLI 

LEŠNIK 

500 G 

 

D

a 

P Visoka 

vsebnost 

prehranske 

vlaknine 

Vir magnezija 

Visoka 

vsebnost 

fosforja 

 S 

 

N

e 

 

Da Da 

 

Da 

Da 

D

a 

4

3 

SPAR 

VITAL 

MUSLI 

BRUSNICA 

500 G 

 

D

a 

P Visoka 

vsebnost 

prehranske 

vlaknine 

Vir magnezija 

 S 

 

N

e 

Da Da 

 

Da 

Da 

 

 

D

a 
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Visoka 

vsebnost 

fosforja 

Na 

deklaraciji: 

Visoka 

vsebnost 

prehranske 

vlaknine, 

magnezija in 

fosforja 

Da 

 

Da 

Da 

4

4 

SPAR 

MUSLI 

JABOLKO 

IN CHIA 

SEMENA 

400 G 

N

e 

        

4

5 

SPAR 

MUSLI 

HRUST. TRI 

ČOKOLADE 

500 G 

N

e 

        

4

6 

SPAR 

MUSLI 

HRUST. 

VEČ 

SADEŽEV 

500 G 

N

e 

        

4

7 

SPAR 

MUSLI 

HRUST. 

MALINA 

BELA ČOK. 

500 G 

N

e 

        

4

8 

SPAR 

MUESLI 

HRUST. S 

ČOKOLADO 

Daylicious 

500 G 

D

a 

P Visoka 

vsebnost 

vlaknin 

 S D

a 

S 

Da Da (visoka 

vsebnost 

prehranske 

vlaknine) 
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4

9 

SPAR 

MUSLI 

POLNOZRN

ATI 750 G 

D

a 

P Brez 

dodanega 

sladkorja 

 S N

e 

 Da (vsebuje 

naravno 

prisotne 

sladkorje) 

 

5

0 

SPAR 

MUSLI 

SADNI 1 KG 

N

e 

        

5

1 

SPAR 

MUSLI 

SUHO 

SADJE 

OREŠČKI 

500 G 

N

e 

        

5

2 

S BUDGET 

OVSENI 

KOSMIČI 

500 G 

N

e 

        

5

3 

S BUDGET 

HRUSTLJA

VI 

ČOKOLADN

I MUSLI IZ 

OVSENIH 

KOSMIČEV 

500 G 

N

e 

        

5

4 

S BUDGET 

MUSLI Z 

ROZINAMI 

IN OREŠČKI 

1 KG 

N

e 

        

5

5 

S BUDGET 

SADNI 

MUSLI 1 KG 

N

e 

        

5

6 

MUSLI 

SADNI 

700 G 

VITALIS 

N

e 

        

5

7 

MUESLI 

HRUST. 

CRUNCHY 

N

e 
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STAR 350 G 

DR. 

OETKER 

5

8 

MUESLI 

HRUST. 

FRUITY 

MORNING 

350 G DR. 

OETKER 

N

e 

        

5

9 

MUESLI 

HRUSTLJA

VI CHOCO-

BANANA 

350 G DR. 

OETKER 

N

e 

        

6

0 

MUSLI 

POLNJ. 

BLAZIN. 

ČOKOLADA 

300 G 

VITALIS, 

DR. 

OETKER 

N

e 

        

6

1 

MUSLI 

POLN. 

BLAZ. 300 G 

VANILIJA 

VITALIS, 

DR. 

OETKER 

N

e 

        

6

2 

KAŠA 

OVSENA 

BRUSNICA 

CHIA S. 

50 G DR. 

OETKER 

N

e 

        

6

3 

KAŠA 

OVSENA 

JABOLKO 

CIMET 

N

e 
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CHIA 

SEMENA 

50 G DR. 

OETKER 

6

4 

KAŠA 

OVSENA 

MALINA 

CHIA 

SEMENA 

50 G DR. 

OETKER 

N

e 

        

6

5 

KAŠA 

OVSENA 

VANILIJA 

CHIA 

SEMENA 

50 G DR. 

OETKER 

N

e 

        

6

6 

KAŠA 

OVSENA 

ČOKOLADA 

CHIA 

SEMENA 

50 G DR. 

OETKER 

N

e 

        

6

7 

MUSLI S 

TEMNO 

ČOKOLADO 

600 G DR. 

OETKER 

N

e 

        

6

8 

MUSLI 

ČOKOLADN

I 600 G DR. 

OETKER 

N

e 

        

6

9 

MUSLI 

HRUSTLJA

VI 500 G 

MANNER 

D

a 

P Z manj 

sladkorja 

 SZ D

a 

Z 

Da Da 

(zmanjšana 

vsebnost 

sladkorjev) 

D

a 

7

0 

KOSMIČI 

HRUSTLJA

N

e 
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VI OVES 

375 G 

BARNHOUS

E 

7

1 

KOSMIČI 

HRUST. Z 

AMARANT

OM 375 G 

BARNHOUS

E 

N

e 

        

7

2 

KOSMIČI 

OVSENI 

SUPERFAST 

500 G 

MONFLAKE 

D

a 

P 

 

 

 

Z 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 

 

P 

Naravno 

visoka 

vsebnost 

vlaknin 

Pomagajo pri 

zniževanju 

holesterola  

Ovseni beta 

glukani 

pomagajo 

nižati raven 

holesterola v 

krvi 

Naraven vir 

beljakovin 

Naraven vir 

mangana in 

cinka 

D 

a 

O

S 

N

e 

Da 

 

 

Da 

 

Da (beta- 

glukani 

prispevajo k 

vzdrževanju 

normalne 

ravni 

holesterola v 

krvi 

Da (vir 

beljakovin) 

Da (vir cinka 

in mangana) 

D

a 

7

3 

KAŠA 

RIŽEVA 

INSTANT 

300 G BREZ 

GLUTENA 

NATURMIN

D 

N

e 

        

7

4 

MUSLI 

HRUST. 

JAG. BELA 

ČOK. 375 G 

KNUSPERLI 

N

e 
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7

5 

MUSLI HR. 

ČOK. 

VIŠNJA 

375 G 

KNUSPERLI 

N

e 

        

7

6 

MUSLI 

HRUST. 

BANANA 

ČOK. 375 G 

KNUSPERLI 

N

e 

        

7

7 

MUSLI 

HRUST. 

POLNOZRN

ATI 400 G 

KNUSPERLI 

CRUNCHY 

N

e 

        

7

8 

KOSMIČI S 

CIMETOM 

375 G CINI 

MINIS 

NESTLE 

N

e 

        

7

9 

KOSMIČI 

OVSENI 

CELI 500 G 

MONFLAKE 

D

a 

P 

 

 

 

Z 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 

 

P 

Naravno 

visoka 

vsebnost 

vlaknin 

Pomaga pri 

zniževanju 

holesterola  

Ovseni beta 

glukani 

pomagajo 

nižati raven 

holesterola v 

krvi 

Naraven vir 

beljakovin 

Naraven vir 

mangana in 

cinka 

Da O

S 

N

e 

Da Da (visoka 

vsebnost 

prehranske 

vlaknine) 

Da (beta-

glukani 

prispevajo k 

vzdrževanju 

normalne 

ravni 

holesterola v 

krvi) 

Da (vir 

beljakovin) 

Da (vir 

mangana in 

cinka 

D

a 
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8

0 

KOSMIČI 

OVSENI 

500 G KOT 

DOMA 

N

e 

        

8

1 

MUSLI 

HRUST. 

BELA 

ČOKOLAHA 

KOKOS 

375 G 

KNUSPERLI 

N

e 

        

8

2 

MEŠAN. 

HRUST. 

ŽITARIC 

330 G 

MALINA 

JOGURT 

KNUSPERLI 

N

e 

        

8

3 

MUSLI 

HRUSTLJA

VI ČRNO-

BELI 660 G 

KNUSPERLI 

N

e 

        

8

4 

MUSLI 

SADNI 

700 G 

VITALIS, 

DR. 

OETKER 

N

e 

        

8

5 

MUSLI 

POLNOZRN

ATI 700 G 

VITALIS, 

DR. 

OETKER 

N

e 

        

8

6 

MUSLI Z 

OREŠČKI 

700 G 

VITALIS 

N

e 
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8

7 

MUSLI Z 

BRUSNICA

MI 750 G 

SCHNEEKO

PPE 

D

a 

P Visoka 

vsebnost 

vitamina C 

Visoka 

vsebnost 

vlaknin 

 S N

e 

Da Da  

 

Da 

 

D

a 

8

8 

MUSLI 

POLNOZRN

ATI S 

SADJEM 

750 G 

SCHNEEKO

PPE 

 

D

a 

P Brez 

dodanega 

sladkorja 

Visoka 

vsebnost 

vlaknin 

S 5 vitamini 

 S N

E 

Da Da 

 

Da  

 

Da (vir 

vitaminov C, 

E, B6,Tiamin, 

Folna kislina) 

D

a 

8

9 

KOSMIČI 

POL. 

BRUSN. 

BOROVN. 

FIT 225 G 

SANTE 

D

a 

P 

 

Brez 

dodanega 

sladkorja 

Nizka 

vsebnost 

maščobe 

Brez dodane 

soli 

 S 

 

Z 

 

 

 

 

D

a 

Z 

 

Da Da 

 

Da 

 

Da 

 

Da (izdelek 

izpolnjuje 

kriterije Brez 

natrija ali soli, 

Zelo nizka 

vsebnost 

natrija/soli, 

Nizka 

vsebnost 

natrija/soli) 

D

a 

9

0 

KOSMIČI 

POL. 

JAGODA IN 

MALINA 

FIT 225 G 

SANTE 

 

D

a 

P Brez 

dodanega 

sladkorja 

Nizka 

vsebnost 

maščobe 

Brez dodane 

soli 

 S 

 

Z 

 

 

D

a 

Z 

Da Da 

 

Da 

 

Da 

 

Da (izdelek 

izpolnjuje 

merila brez 

natrija ali soli, 

D

a 
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zelo nizka 

vsebnost 

natrija/soli, 

nizka vsebnost 

natrija/soli) 

9

1 

MUSLI 

TRADICION

ALNI 

SANTE 

350 G 

D

a 

P Visoka 

vsebnost 

vlaknin 

 S D

a 

S 

Da Da D

a 

9

2 

MUESLI 

ČOKOLADA 

GRANOLA 

350 G 

SANTE 

 

D

a 

P 

 

Visoka 

vsebnost 

vlaknin 

Dodani 

tiamin, folna 

kislina, fosfor, 

magnezij, 

železo, cink, 

mangan 

 SZ 

 

 

 

D

a 

S

Z 

 

Da Da 

 

Da (vir 

tiamina, folne 

kisline, 

fosforja, 

magnezija, 

železa, cinka 

in mangana) 

D

a 

9

3 

MUESLI 

ČOKOLADA 

BANANA 

CRUNCHY 

350 G 

SANTE 

D

a 

P Visoka 

vsebnost 

vlaknin 

 S D

a 

S 

Da Da D

a 

9

4 

MUESLI 

SADNI 

350 G 

CRUNCHY 

SANTE 

D

a 

P Visoka 

vsebnost 

vlaknin 

 S 

 

D

a 

S 

Da Da D

a 

9

5 

MUESLI 

LEŠNIK 

GRANOLA 

350 G 

SANTE 

D

a 

P 

 

Visoka 

vsebnost 

vlaknin 

Dodani folna 

kislina, fosfor, 

magnezij, 

železo, cink, 

baker 

 SZ 

 

 

 

D

a 

S

Z 

Da 

 

Da 

 

Da (vir folne 

kisline, 

fosforja, 

magnezija, 

železa, cinka, 

bakra 

D

a 
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9

6 

MUESLI 

SADNI 

GRANOLA 

350 G 

SANTE 

 

D

a 

P 

 

Visoka 

vsebnost 

vlaknin 

Dodani 

tiamin, folna 

kislina, fosfor, 

magnezij, 

železo, cink, 

baker, mangan 

 SZ 

 

 

 

D

a 

S

Z 

Da Da 

Da (vir 

tiamina, folne 

kisline, 

fosforja, 

magnezija, 

železa, cinka, 

bakra, 

mangana) 

D

a 

9

7 

MUESLI 

CLASSIC 

CRUNCHY 

350 G 

SANTE 

 

D

a 

P Visoka 

vsebnost 

vlaknin 

 S D

a 

S 

Da Da D

a 

9

8 

KOSMIČI 

OVSENI 

250 G 

OLIVIA 

N

e 

        

9

9 

KOSMIČI 

RŽENI 

250 G 

OLIVIA 

N

e 

        

1

0

0 

KOSMIČI 

JEČMENOV

I 250 G 

OLIVIA 

N

e 

        

1

0

1 

BIO 

KOSMIČI 

OVSENI 

400 G BUFO 

ORGANIC 

N

e 

        

1

0

2 

MUSLI 

GRANATNO 

JABOLKO 

350 G 

SANTE 

D

a 

P 

 

Visoka 

vsebnost 

vlaknin 

Vsebuje folno 

kislino, fosfor, 

baker, mangan 

 SZ 

 

 

D

a  

S

Z 

Da Da 

Da (vir folne 

kisline, 

fosforja, 

bakra, 

mangana) 

D

a 
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1

0

3 

MUSLI 

SADNI 

SANTE 

350 G 

D

a 

P Visoka 

vsebnost 

vlaknin 

 S D

a 

S 

Da Da D

a 

1

0

4 

KOSMIČI 

OVSENI 

INSTANT 

200 G 

KOLLN 

N

e 

        

1

0

5 

KOSMIČI Z 

OVSENIMI 

OTROBI 

250 G 

KOLLN 

D

a 

Z Znanstveno 

dokazano 

aktivno 

znižuje raven 

holesterola 

Da SZ N

e 

Da Da (beta- 

glukani 

dokazano 

aktivno 

znižuje raven 

holesterola) 

D

a 

1

0

6 

OTROBI 

OVSENI 

250 G 

KOLLN 

 

D

a 

Z Znanstveno 

dokazano 

aktivno 

znižuje raven 

holesterola 

Da SZ N

e 

Da Da (beta- 

glukani 

dokazano 

aktivno 

znižuje raven 

holesterola) 

D

a 

1

0

7 

MUESLI 

OVSENI Z 

BRUSNICA

MI 375 G 

KOLLN 

N

e 

        

1

0

8 

MUESLI 

OVSENI 

HRUSTLJA

VI 375 G 

KOLLN 

N

e 

        

1

0

9 

KOSMIČI 

JOGURT IN 

JAGODA 

375 G 

KOLLN 

N

e 

        

1

1

0 

SPAR BIO 

KOSMIČI 

OVSENI S 

SADJEM 

D

a 

P Brez 

dodanega 

sladkorja 

 S N

e 

Da Da (vsebuje 

naravno 

prisotne 

sladkorje) 

D

a 
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375 G 

NATUR PUR 

1

1

1 

KOSMIČI 

OVSENI 

RAHLI 

500 G 

KOLLN 

N

e 

        

1

1

2 

KOSMIČI 

OVSENI 

POLNOZRN

ATI 500 G 

KOLLN 

N

e 

        

1

1

3 

KOSMIČI 

BIO 

MULTIKOR

N 500 G 

KOLLN 

D

a 

P Brez 

dodanega 

sladkorja 

 S N

e 

Ne Ne (Izdelek bi 

moral 

vsebovati 

izjavo: 

»Vsebuje 

naravno 

prisotne 

sladkorje«. Na 

izdelku je 

izjava: 

»Sladkor 

izhaja iz 

naravne 

vsebnosti 

sladkorja v 

žitu«. 

D

a 

1

1

4 

SPAR 

NATUR PUR 

BIO 

KOSMIČI 

PIRINI 

500 G 

N

e 

        

1

1

5 

MUESLI 

KARIBI 

500 G 

KOLLN 

N

e 
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1

1

6 

MUESLI 

KOKOS 

500 G 

KOLLN 

D

a 

P 30 % manj 

maščobe 

 S, 

O

S 

N

e 

Da Da 

(zmanjšana 

vsebnost 

maščob) 

D

a 

1

1

7 

MUESLI 

JOGURT 

LIMONA 

500 G 

KOLLN 

N

e 

        

1

1

8 

KOSMIČI 

OVSENI 

ORIGINAL 

324 G 

QUAKER 

D

a 

Z 

 

Pomaga nižati 

holesterol 

Da, le v 

anglešč

ini 

S D

a 

S 

Da Da (beta-

glukani 

prispevajo k 

vzdrževanju 

normalne 

ravni 

holesterola v 

krvi) 

D

a 

1

1

9 

KOSMIČI 

OVSENI 

BANANA 

JAGODA 

284 G 

QUAKER 

 

D

a 

Z 

 

Pomaga nižati 

holesterol 

Da, le v 

anglešč

ini 

S D

a 

S 

Da Da (beta-

glukani 

prispevajo k 

vzdrževanju 

normalne 

ravni 

holesterola v 

krvi) 

D

a 

1

2

0 

KOSMIČI 

OVSENI 

JABOLKO 

BOROVNIC

A 360 G 

QUAKER 

 

D

a 

Z Pomaga nižati 

holesterol 

Da, le v 

anglešč

ini 

S D

a 

S 

Da Da (beta-

glukani 

prispevajo k 

vzdrževanju 

normalne 

ravni 

holesterola v 

krvi) 

D

a 

1

2

1 

KOSMIČI 

OVSENI 

500 G 

QUAKER 

D

a 

Z 

 

P 

 

Pomaga 

znižati 

holesterol 

Visoka 

vsebnost 

vlaknin 

Da, le v 

anglešč

ini 

S D

a 

S 

Da Da (beta-

glukani 

prispevajo k 

vzdrževanju 

normalne 

ravni 

D

a 
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holesterola v 

krvi) 

Da (visoka 

vsebnost 

prehranske 

vlaknine) 

1

2

2 

MUESLI 3 

ČOKOLADE 

350 G 

FRUTABEL

A 

D

a 

P Vir vlaknin  S D

a 

S 

Da Da (vir 

prehranske 

vlaknine) 

D

a 

1

2

3 

MUESLI 

ČOKOLADA 

JAGODA 

350 G 

FRUTABEL

A 

D

a 

P Vir vlaknin  S D

a 

S 

Da Da (vir 

prehranske 

vlaknine) 

 

1

2

4 

MUESLI 

SUPER 

SADJE 

350 G 

FRUTABEL

A 

D

a 

P Vir beljakovin  SZ D

a 

S 

Da Da   

1

2

5 

MUSLI 

SPORT 

ČOKOLADN

I 375 G 

ZLATO 

POLJE 

N

e 

        

1

2

6 

MUSLI 

SPORT 

POLNOZRN

ATI 375 G 

ZLATO 

POLJE 

D

a 

P Visoka 

vsebnost 

prehranske 

vlaknine 

 SZ D

a 

S 

Da Da D

a 

1

2

7 

MUSLI 

SPORT 

BREZ DOD. 

SLADKORJ

A 750 G 

D

a 

P Visoka 

vsebnost 

prehranske 

vlaknine 

 SZ

, 

O

S 

N

e 

 Da 

 

Da (vsebuje 

naravno 

D

a 
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ZLATO 

POLJE 

 

Sadni brez 

dodanega 

sladkorja 

prisotne 

sladkorje) 

1

2

8 

MUSLI 

SPORT 

ČOKOLADN

I 1 KG 

ZLATO 

POLJE 

N

e 

        

1

2

9 

MUSLI 

SPORT 

POLNOZRN

ATI 1 KG 

ZLATO 

POLJE 

D

a 

P Visoka 

vsebnost 

prehranske 

vlaknine 

 S D

a 

S 

Da Da D

a 

1

3

0 

MUSLI 

SPORT ŽITA 

1 KG 

ZLATO 

POLJE 

D

a 

P Visoka 

vsebnost 

prehranske 

vlaknine 

 SZ N

e 

Da Da D

a 

1

3

1 

KOSMIČI 

OVSENI 

500 G 

ZLATO 

POLJE 

D

a 

P Visoka 

vsebnost 

prehranske 

vlaknine 

 SZ N

e 

Da Da D

a 

1

3

2 

KOSMIČI Z 

JEČMENOV

O 

VLAKNINO 

250 G 

ZLATO 

POLJE 

D

a 

P 

 

 

 

Z 

Visoka 

vsebnost 

prehranske 

vlaknine 

Za zniževanje 

holesterola 

Da SZ N

e 

Da Da 

Da (beta-

glukani 

prispevajo k 

vzdrževanju 

normalne 

ravni 

holesterola v 

krvi) 

D

a 

1

3

3 

KOSMIČI 

NJAMMY 

LINO 275 G 

D

a 

P Izvor 8 

vitaminov, 

železa In 

kalcija 

 S D

a 

S 

Da Da (vir 

vitamina C, 

tiamina, 

riboflavina, 

niacina, 

vitamina B6, 

D

a 
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pantotenske 

kisline, 

kalcija, železa 

1

3

4 

KORUZNI 

KOSMIČI 

CRISPY 

250 G 

ZLATO 

POLJE 

D

a 

P Vitamini 

skupine B 

Z vitamini 

 SZ N

e 

Da Da (vir 

vitamina B1, 

B2, B6, B12, 

pantotenske 

kisline, 

niacina) 

D

a 

1

3

5 

KOSMIČI 

CRUNCH 

LINO 225 G  

D

a 

P Izvor 8 

vitaminov, 

železa In 

kalcija 

 S D

a 

S 

Da Da (vir 

vitamina C, 

tiamina, 

riboflavina, 

niacina, 

vitamina B6, 

B12, 

pantotenske 

kisline, folne 

kisline) 

D

a 

1

3

6 

KOSMIČI 

CRUNCH 

500 G LINO 

D

a 

P Izvor 8 

vitaminov, 

železa In 

kalcija 

 S D

a 

S 

Da Da (vir vit. C, 

B1, B2, B6, 

B12, niacina, 

folne kisline, 

pantotenske 

kisline, 

kalcija, železa 

D

a 

1

3

7 

ŽITNI 

KOSMIČI 

CHOCO 

POPS 375 G 

BENQUICK 

N

e 

        

1

3

8 

KOSMIČI 

BLAZINICE 

MLEČNO 

POLN. 250 G 

+ 50 G 

GRATIS 

LINO 

N

e 
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1

3

9 

KOSMIČI 

ŽITNE 

BLAZINICE 

JAFFA 

250 G LINO 

N

e 

        

1

4

0 

EMCO 

MUSLI 

ČOK. IN 

MAND. 

340 G BREZ 

GLUTENA 

D

a 

P 

 

 

Nizka 

vsebnost 

natrija 

 

0 % 

holesterola 

(cholesterol) 

 S N

e 

Ne 

0 % 

holeste

rola bi 

lahko 

spodb

ujalo 

potroš

nike k 

pretira

nemu 

uživan

ju tega 

živila 

Ne  

Da (Izdelek 

nosi trditev 

nizka vsebnost 

natrija/soli ne 

sme vsebovati 

več kot 0,12 g 

natrija/soli na 

100 g. Izdelek 

vsebuje 0,23 g 

soli. 

Ne (Nikjer ne 

piše, na kaj se 

trditev 0 % 

holesterola 

nanaša.) 

D

a 

1

4

1 

EMCO 

MUSLI 

JAGODA 

MAND. 

340 G BREZ 

GLUTENA 

 

D

a 

P 

 

 

Nizka 

vsebnost 

natrija 

0 % 

holesterola 

(cholesterol) 

 S N

e 

Ne. 

0 % 

holeste

rola bi 

lhko 

spodb

ujalo 

potroš

nike k 

pretira

nemu 

uživan

ju tega 

živila 

Ne  

Da (Izdelek 

nosi trditev 

nizka vsebnost 

natrija/soli ne 

sme vsebovati 

več kot 0,12 g 

natrija/soli na 

100 g. Izdelek 

vsebuje 0,24 g 

soli.) 

Ne (Nikjer ne 

piše, na kaj se 

trditev 0 % 

holesterola 

nanaša.) 

D

a 

1

4

2 

SADNI 

MUSLIJI 

BREZ 

D

a 

P Vir vlaknin  S N

e 

Da Da (vir 

prehranske 

vlaknine) 

D

a 
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GLUT. 375 G 

MLINOTES

T 

 

1

4

3 

KEKSI 

BREZ 

GLUTENA 

GULLON 

250 G 

SHARKIES 

D

a 

P Vir vlaknin  S N

e 

Da Da (vir 

prehranske 

vlaknine) 

D

a 

1

4

4 

MOLINO 

NICOLI 

KOSMIČI 

ČOK. 300 G 

BREZ 

GLUTENA 

D

a 

P Vir železa in 

vitaminov 

 SZ N

e 

Da Da D

a 

1

4

5 

OVSENI 

KOSMIČI 

BREZ 

GLUT. 400 G 

IRISH 

TOWN 

N

e 

        

1

4

6 

SPAR FREE 

FROM 

CORN 

FLAKES 

250 G BREZ 

GLUTENA 

D

a 

P Visoka 

vsebnost 

prehranske 

vlaknine 

Visoka 

vsebnost 

beljakovin 

 SZ N

e 

Da Da 

 

 

Da 

D

a 

1

4

7 

ENEMON 

PŠEN. 

OTROBI Z 

AJDO 330 G 

 

D

a 

P Visoka 

vsebnost 

prehranske 

vlaknine 

Visoka 

vsebnost 

beljakovin, 

magnezija, vir 

vitaminov 

skupine B, 

naravno 

 S 

 

 

Z 

D

a 

Z 

Da Da 

 

 

Da 

Da 

Da 

Da 

 

D

a 
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visoka 

vsebnost 

prehranske 

vlaknine 

1

4

8 

OVSENI 

OTROBI S 

STEVIO 

400 G 

ENEMON 

 

D

a 

Z 

 

 

P 

Znižuje 

holesterol 

 

Brez 

dodanega 

sladkorja in 

soli 

Visoka 

vsebnost 

prehranske 

vlaknine 

Vir magnezija 

Ne 

Manjka 

izjava o 

pomem

bnosti 

raznoli

ke 

prehran

e 

S-

O

S 

Z 

D

a 

S-

O

S 

Ne Da (beta-

glukani 

prispevajo k 

vzdrževanju 

normalne 

ravni 

holesterola v 

krvi) 

 

Ne (izdelku je 

dodana stevia, 

ki ima sladilne 

lastnosti)  

Da (brez 

natrija/soli) 

Da (visoka 

vsebnost 

prehranske 

vlaknine) 

Da (vir 

magnezija) 

D

a 

1

4

9 

KOSMIČI 

OVSENI 

250 G BIO 

BIOTOP  

N

e 

        

1

5

0 

KOSMIČI 

PIRINI BIO 

250 G 

BIOTOP 

N

e 

        

1

5

1 

SPAR 

NATUR PUR 

BIO 

KOSMIČI 

OVSENI 

500 G 

N

e 
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1

5

2 

SPAR 

NATUR PUR 

BIO 

KOSMIČI 

PIRINI 

500 G 

N

e 

        

1

5

3 

KOSMIČI 

OVSENI BIO 

0,5 KG 

NATURA 

N

e 

        

1

5

4 

KOSMIČI 

PIRINI 

RAHLI 

500 G 

ZLATO 

POLJE 

 

D

a 

P Vir beljakovin  

Nizka 

vsebnost 

sladkorjev 

Visoka 

vsebnost 

prehranske 

vlaknine 

 S N

e 

Da Da 

Da 

 

Da 

D

a 

1

5

5 

KOSMIČI 

PŠEN. 

POLN. BIO 

0,5 KG 

NATURA 

N

e 

        

1

5

6 

KOSMIČI 

BIO 

NATURA 

500 G 

N

e 

        

1

5

7 

MUSLI 

ACTIVE 

SPORT 

350 G 

NUTRISSLI

M 

D

a 

P Visoka 

vsebnost 

vlaknin 

 S N

e 

Da Da (visoka 

vsebnost 

prehranske 

vlaknine) 

 

1

5

8 

BIO MUSLI 

ČOKO. 

GRANOLA 

320 G 

NUTRISSLI

M 

N

e 
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1

5

9 

BIO MUSLI 

GRANOLA 

SADNA 

320 G 

NUTRISSLI

M 

N

e 

        

1

6

0 

BIO 

ČOKOLADN

A KAŠA 

350 G 

NUTRISSLI

M 

N

e 

        

1

6

1 

BIO 

BELJAKOVI

NSKA 

KAŠA 350 G 

NUTRISSLI

M 

D

a 

P Visoka 

vsebnost 

beljakovin in 

vlaknin 

 S D

a 

S 

Da Da 

Da 

D

a 

1

6

2 

BIO MUSLI 

BODY 

CLEANSE 

350 G 

NUTRISSLI

M 

 

D

a 

P 

 

 

 

 

 

 

 

Z 

Visoka 

vsebnost 

vlaknin 

Brez 

dodanega 

sladkorja 

Brez dodane 

soli 

Dodana 

superhrana za 

pomoč pri 

prebavi 

(vlaknine iz 

zrnja ovsa 

pripomorejo k 

boljši prebavi 

in prispevajo 

k povečani 

količini blata) 

Ne. 

Manjka 

izjava o 

pomem

bnosti 

raznoli

ke in 

uravnot

ežene 

prehran

e 

SZ N

e 

Da Da 

Da (vsebuje 

naravno 

prisotne 

sladkorje) 

Da (brez 

natrija ali soli) 

Da (vlaknine 

iz zrnja ovsa 

prispevajo k 

povečani 

količini blata) 

D

a 

1

6

3 

BIO MUSLI 

SUPERFOO

D 320 G 

D

a 

P 

 

Vir naravnih 

antioksidantov 

(cvetni prah) 

 SZ N

e 

Ne Ne (Vir 

naravnih 

antioksidantov 

D

a 



Priloga 1 

 

NUTRISSLI

M 

Brez 

dodanega 

sladkorja ali 

soli 

ni v seznamu 

dovoljenih 

trditev. Tudi v 

tabeli o 

hranilni 

vrednosti ni 

navedbe, da 

proizvod 

vsebuje 

vitamine ali 

minerale, da 

bi trditev 

upoštevali kot 

vir.) 

Da (Vsebuje 

naravno 

prisotne 

sladkorje.) 

Da 

 

1

6

4 

BLAZINICE 

PŠENIČ. 

432 G 

SUNNY 

BISK 

GRANOVIT

A 

N

e 

        

 

1

6

5 

SPAR FREE 

FROM 

KOSMIČI 

300 G IZ 

RIŽEVA IN 

KORUZNE 

MOKE 

N

e 

        

1

6

6 

SPAR FREE 

FROM 

CORN 

FLAKES 

250 G BREZ 

GLUTENA 

D

a 

P Nizka 

vsebnost 

maščob 

 S N

e 

Da Da D

a 
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1

6

7 

SPAR FREE 

FROM 

MUSLI SAD. 

400 G BREZ 

GLUTENA 

N

e 

        

1

6

8 

SPAR FREE 

FROM 

MUSLI 

ČOKO. 

400 G BREZ 

GLUTENA 

N

e 

        

1

6

9 

KAKAVOV

E LUPINICE 

ČOKINČEK 

500 G 

DENEL 

N

e 

        

1

7

0 

HRUSTLJA

VE 

EKSPANDIR

ANE 

ŽITARICE S 

KAKAVOM 

1 KG 

VENOSTA 

D

a 

P 7 vitaminov in 

železo 

Visoka 

vsebnost 

vlaknin 

 S N

e 

 Da (vir 

vitaminov in 

železa) 

Da 

D

a 

1

7

1 

CHOCO 

CRUMPIES 

375 G 

VENOSTA 

D

a 

P 7 vitaminov in 

železo 

Visoka 

vsebnost 

vlaknin 

 S N

E 

 Da (vir 

vitaminov in 

železa) 

Da 

D

a 

1

7

2 

TUŠ SIMBY 

ŽITNI 

KOSMIČI 

250 G 

D

a 

P Z dodanimi 

vitamini 

 SZ ne Da Da (vir 

vitaminov) 

D

a 

1

7

3 

TUŠ 

KOSMIČI 

SIMBY 

KAKAVOVI 

LEVČKI 

250 G 

D

a 

P Z dodanimi 

vitamini 

 SZ ne Da Da (vir 

vitaminov) 

D

a 
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1

7

4 

TUŠ 

KOSMIČI 

SIMBY 

KAKAVOV

E 

BLAZINICE 

250 G 

N

e 

        

1

7

5 

TUŠ 

OVSENI 

KOSMIČI 

POLNOZRN

ATI RAHLI 

500 G 

D

a 

P Visoka 

vsebnost 

prehranskih 

vlaknin 

 SZ N

e 

Da Da D

a 

1

7

6 

TUŠ 

KOSMIČI 

OVSENI 

RAHLI 

500 G 

D

a 

P Visoka 

vsebnost 

prehranskih 

vlaknin 

 SZ N

e 

Da Da 

 

D

a 

1

7

7 

TUŠ 

ČOKOLADN

I MUSLI 

1 KG 

N

e 

 

        

1

7

8 

TUŠ 

POLNOZRN

ATI MUSLI 

1 KG 

N

e 

        

1

7

9 

TUŠ SADNI 

MUSLI 1 KG 

N

e 

        

1

8

0 

KOSMIČI 

CRUSCAM 

SLIM 320 G 

CEREALVIT 

D

a 

P 

 

 

 

Z 

 

 

 

Z 

 

Visoka 

vsebnost 

prehranske 

vlaknine 

Prispeva k 

zmanjšanju 

telesne teže 

(glukomanan) 

Prispeva k 

pospeševanju 

prehajanja 

Ne. 

Manjka 

izjava o 

pomem

bnosti 

raznoli

ke in 

uravnot

ežene 

prehran

e ter 

S D

a 

S

Z 

 Da 

 

 

Da 

(glukomanan 

ob energijsko 

omejeni 

prehrani 

prispeva k 

zmanjšanju 

telesne teže) 

D

a 
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črevesne 

vsebine 

(kosmiči iz 

pšeničnih 

otrobov) 

zdraveg

a 

naćina 

življenj

a. 

Da (vlaknine 

iz pšeničnih 

otrobov 

prispevajo k 

pospeševanju 

prehajanja 

črevesne 

vsebine) 

1

8

1 

BIO 

KORUZNI 

KOSMIČI 

CEREAL 

VIT 375 G 

D

a 

P Samo 1 % 

sladkorja in 

maščobe 

 S, 

O

S 

N

e 

Da Da (nizka 

vsebnost 

sladkorjev) 

Da (nizka 

vsebnost 

maščobe) 

D

a 

1

8

2 

BENEVIT 

BIO 

KOSMIČI IZ 

MEŠANIH 

ŽIT BREZ 

GLUTENA 

375 G 

CEREAL 

VIT 

D

a 

P Samo 1,4 % 

maščob 

 SZ D

a 

S

Z 

Da Da (nizka 

vsebnost 

maščobe 

D

a 

1

8

3 

SADNI 

MUSLI 

BREZ 

GLUTENA 

325 G 

BAUCK 

HOF 

N

e 

   S N

e 

Da   

1

8

4 

BIO 

GRANOLA 

GOZDNI 

SADEŽE 

400 G 

LAMERI 

 

D

a 

P Visoka 

vsebnost 

vlaknin (ricco 

di fibre) 

Nizka 

vsebnost soli 

 S N

e 

Ne Ne (Izdelek 

vsebuje 5,5 g 

vlaknin na 

100 g. Da bi 

ustrezal 

merilom 

navedbe 

»Visoka 

vsebnost 

prehranske 

D

a 
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vlaknine« bi 

proizvod 

moral 

vsebovati 6 g 

prehranske 

vlaknine na 

100 g. 

Vrednosti na 

slo. deklaraciji 

se razlikujejo 

od navedbe 

vrednosti v 

italijanščini. 

Vrednosti v 

italijanščini 

ustrezajo 

merilom 

navedbe.) 

Da (Nizka 

vsebnost 

natrija) 

1

8

5 

MERCATOR 

BONUS 

PLUS CORN 

FLAKES 

500 G 

D

a 

P Z dodanimi 

vitamini in 

železom 

 S N

e 

 Da (vir 

vitaminov in 

železa) 

D

a 

1

8

6 

MERCATOR 

CHOCOS 

375 G 

D

a 

P 7 vitaminov in 

železo 

Vir 

prehranske 

vlaknine 

 SZ N

e 

 Da (vir 

vitaminov in 

železa) 

 

 

Da 

D

a 

1

8

7 

BLAZ. IT. 

HR. ČOK. 

NATUREL 

250 G 

N

e 

        

1

8

8 

KROGLICE 

ŽIT. 

KAKAV 

D

a 

P Obogateno z 

vitamini in 

kalcijem 

 S N

e 

Da Da (vir 

vitaminov, 

tiamin, 

riboflavin, 

D

a 
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NATUREL 

250 G 

pantotenska 

kislina, 

vitamin B6, 

B12, C, folna 

kislina, niacin 

in kalcij) 

1

8

9 

MUSLI 

MERCATOR 

SADNI 1 KG 

D

a 

P Brez dodanih 

sladkorjev 

Visoka 

vsebnost 

prehranske 

vlaknine 

 S N

e 

Da Da (vsebuje 

naravno 

prisotne 

sladkorje) 

Da 

 

D

a 

1

9

0 

MUSLI 

MERCATOR 

ČOKOLADA 

1 KG 

D

a 

P Vir 

prehranske 

vlaknine 

 S N

e 

Da Da D

a 

1

9

1 

ŠKOLJKE 

ŽIT. 

KAKAV 

NATUREL 

250 G 

D

a 

P Obogateno z 

vitamini in 

kalcijem 

 S N

e 

Da Da (vir 

vitaminov, 

tiamin, 

riboflavin, 

pantotenska 

kislina, 

vitamin B6, 

B12, C, folna 

kislina, niacin 

in kalcij) 

D

a 

1

9

2 

KOSMIČI 

ŽIT. T. ČOK. 

NATUREL 

250 G 

D

a 

P Bogat z 

vlakninami 

(bogate 

vlaknine) 

 SZ N

e 

Da Ne (Da lahko 

proizvod nosi 

trditev 

»Visoka 

vsebnost 

prehranske 

vlaknine«, 

mora 

vsebovati vsaj 

6 g prehranske 

vlaknine na 

100 g. Ta 

proizvod 

vsebuje 4,3 g 

D

a 
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prehranske 

vlaknine na 

100 g.) 

1

9

3 

KOSMIČI 

ŽIT. RD. 

SADJE 

NATUREL 

250 G 

D

a 

P Bogat z 

vlakninami 

(bogate 

vlaknine) 

 S D

a 

S 

 Ne (Da lahko 

proizvod nosi 

trditev 

»Visoka 

vsebnost 

prehranske 

vlaknine«, 

mora 

vsebovati vsaj 

6 g prehranske 

vlaknine na 

100 g 

proizvoda. Ta 

proizvod 

vsebuje 3,5 g 

prehranske 

vlaknine na 

100 g 

proizvoda.) 

 

1

9

4 

MERCATOR 

CRUNCHY 

MUESLI Z 

OREŠČKI 

375 G 

D

a 

P Vir 

prehranske 

vlaknine 

Light 

 SZ N

e 

Da Da 

 

Da 

(Zmanjšana 

vsebnost 

maščob. Musli 

ima več kot 

30 % manj 

maščob kot v 

primerljivem 

izdelku.) 

D

a 

1

9

5 

MERCATOR 

CRUNCHY 

MUESLI 

JAGODA IN 

BELA 

ČOKOLADA 

375 G 

D

a 

P Vir 

prehranske 

vlaknine 

 S N

e 

Da Da D

a 
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1

9

6 

MERCATOR 

CRUNCHY 

MUESLI 

SADNI 

375 G 

D

a 

P Vir 

prehranske 

vlaknine 

 S N

e 

Da Da D

a 

1

9

7 

MERCATOR 

CRUNCHY 

MUESLI 

ČOKOLADN

I 375 G 

D

a 

P Vir 

prehranske 

vlaknine 

 S N

e 

Da Da D

a 

1

9

8 

MUSLI 

MERCATOR 

NATUR 

SAD. ORE. 

375 G 

D

a 

P Vir 

prehranske 

vlaknine 

 S N

e 

Da Da D

a 

1

9

9 

MUSLI 

MERCATOR 

NATUR 

OREŠČKI 

375 G 

D

a 

P Vir 

prehranske 

vlaknine 

 S N

e 

Da Da D

a 

2

0

0 

MUSLI HR. 

BAN. ČOK. 

NATUREL 

350 G 

N

e 

        

2

0

1 

MUSLI HR. 

SADNI 

NATUREL 

350 G 

N

e 

        

2

0

2 

MUSLI HR. 

CLASSIC 

NATUREL 

350 G 

N

e 

 

        

2

0

3 

MUSLI HR. 

LEŠNIK 

NATUREL 

350 G 

N

e 

        

2

0

4 

MUSLI HR. 

JAGODA 

NATUREL 

350 G 

N

e 

 

        



Priloga 1 

 

2

0

5 

MUSLI T. 

ČOK. KAK. 

SCHNEEKO

PE 750 G 

D

a 

P 30 % manj 

sladkorja 

 S N

e 

Da Da 

(zmanjšana 

vsebnost 

sladkorja) 

D

a 

2

0

6 

MUSLI 

SEM. 

OREŠČ. 

MED 

SCHNEEKO

PE 750 G 

N

e 

        

2

0

7 

MUSLI SAD. 

SCHNEEKO

PE 750 G 

D

a 

P Brez 

dodanega 

sladkorja 

Bogat z 

vlakninami 

 S N

e 

Da Da (izjava: 

vsebuje 

naravno 

prisotne 

sladkorje) 

Da 

D

a 

2

0

8 

MUSLI RD. 

JAG. 

SCHNEEKO

PE 750 G 

D

a 

P Bogat z 

vlakninami 

Bogat z 

vitamini B1, 

B6 IN B12, 

folno kislino 

 S N

e 

Da Da (visoka 

vsebnost 

prehranske 

vlaknine) 

Da (visoka 

vsebnost 

vitaminov) 

D

a 

2

0

9 

MUSLI SUH. 

SAD. VREČ. 

SCHNEEKO

PE 750 G 

D

a 

P 

 

 

 

Z 

 

Bogat z 

vlakninami 

 

 

Uravnava 

holesterol 

 

 

Da S N

e 

Da Da (visoka 

vsebnost 

prehranske 

vlaknine) 

Da (beta-

glukani 

prispevajo k 

vzdrževanju 

normalne 

ravni 

holesterola v 

krvi) 

D

a 

2

1

0 

MERCATOR 

OVSENI 

KOSMIČI 

DROBNI 

D

a 

P Visoka 

vsebnost 

prehranske 

vlaknine 

 S N

e 

Da Da D

a 
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2

1

1 

MERCATOR 

OVSENI 

KOSMIČI 

POLNOZRN

ATI 

D

a 

P Visoka 

vsebnost 

prehranske 

vlaknine 

 S N

e 

Da Da D

a 

2

1

2 

KOSMIČI 

OVS. 

MONFLAKE 

SAD. 400 G 

D

a 

P 

 

 

Z 

Visoka 

vsebnost 

vlaknin 

Pomaga nižati 

holesterol 

Da (v 

anglešč

ini) 

S D

a 

S 

Da Da 

Da (beta-

glukani 

prispevajo k 

vzdrževanju 

normalne 

ravni 

holesterola v 

krvi) 

D

a 

2

1

3 

GRANOLA 

Z OREŠČKI 

JUST A 

LITTLE 

400 G 

D

a 

P Vir vlaknin  S N

e 

Da Da D

a 

2

1

4 

GRANOLA 

MANDELJ 

JUST A 

LITTLE 

400 G 

N

e 

        

2

1

5 

BIO 

EKSPANDIR

ANA 

RIŽEVA 

ZRNA 125 G 

FIORENTINI 

D

a 

P 

 

Vir vlaknin 

Brez dodanih 

sladkorjev 

 SZ N

e 

Da Da (vir 

prehranske 

vlaknine) 

Da (vsebuje 

naravno 

prisotne 

sladkorje) 

D

a 

2

1

6 

GRANOLA 

RD. SADJE 

JUST A 

LITTLE 

400 G 

N

e 

        

2

1

7 

GRANOLA 

BRUSNICE 

INDIJSKI 

OREŠČ. 

N

e 
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JUST A 

LITTLE 

400 G 

2

1

8 

GRANOLA 

OREŠČ. 

JUST A 

LITTLE 

400 G 

N

e 

        

2

1

9 

GRANOLA 

Z MEDOM 

IN OREŠČ. 

JUST A 

LITTLE 

400 G 

N

e 

        

2

2

0 

TUŠ CHOCO 

BALLS 

375 G 

D

a 

P Vir vitaminov, 

niacin, 

pantotenska 

kislina, 

vitamin B6, 

RIBOFLAVI

N, TIAMIN, 

folna kislina, 

vitamin B12 

Vir železa 

Vir vlaknin 

 O

S 

N

e 

Da Da 

Da 

Da 

 

D

a 

2

2

1 

TUŠ CRISPY 

FLAKES 

D

a 

P Vir vitaminov 

(niacin, 

pantotenska 

kislina, vit. 

B6, riboflavin, 

tiamin, folna 

kislina, vit. 

B12) 

Vir vlaknin 

Vir železa 

 SZ 

Z

G 

N

e 

Da Da 

Da 

Da 

 

D

a 

2

2

2 

ORCHARD 

OVSENI 

KOSMIČI Z 

MEDOM IN 

SUHIM 

D

a 

P 

Z 

P 

 

Visoka 

vsebnost 

vlaknin 

Da(v 

anglešč

ini) 

O

S 

D

a 

Z 

Da Da (visoka 

vsebnost 

prehranske 

vlaknine) 

D

a 
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SADJEM 

500 G 

MONFLAKE 

Pomaga 

zniževati 

holesterol 

Brez dodane 

soli 

Da (beta-

glukani 

prispevajo k 

vzdrževanju 

normalne 

ravni 

holesterola v 

krvi, v 

angleščini) 

Da (brez 

natrija ali soli) 

2

2

3 

CRUNCHY 

GRANOLA 

HAWAIIAN 

500 G 

MONFLAKE 

D

a 

P 

Z 

 

 

P 

 

Vir vlaknin 

Pomaga 

zniževati 

holesterol 

Brez dodane 

soli 

Da (v 

anglešč

ini) 

O

S 

N

e 

Da Da (vir 

prehranske 

vlaknine) 

Da (beta-

glukani 

prispevajo k 

vzdrževanju 

normalne 

ravni 

holesterola v 

krvi, v 

angleščini) 

Da (brez 

natrija ali soli) 

 

 

D

a 

2

2

4 

CRUNCHY 

GRANOLA 

ORIGINAL 

500 G 

MONFLAKE 

D

a 

P 

 

 

Z 

 

 

P 

Visoka 

vsebnost 

vlaknin 

Pomaga 

zniževati 

holesterol 

Brez dodane 

soli 

Da (v 

anglešč

ini) 

O

S 

N

e 

Da Da (visoka 

vsebnost 

prehranske 

vlaknine) 

Da (beta-

glukani 

prispevajo k 

vzdrževanju 

normalne 

ravni 

holesterola, v 

angleščini) 

D

a 
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Da (brez 

natrija ali soli) 

2

2

5 

DROBNO 

MLETA 

OVSENA 

MOKA 

500 G 

MONFLAKE 

D

a 

P 

 

 

 

Z 

 

P 

Naravno 

visoka 

vsebnost 

vlaknin 

Pomaga nižati 

holesterol 

Naraven vir 

beljakovin 

 

Da 

(v 

anglešč

ini) 

SZ N

e 

Da Da (visoka 

vsebnost 

prehranske 

vlaknine) 

Da (beta-

glukani 

prispevajo k 

vzdrževanju 

normalne 

ravni 

holesterola v 

krvi, v 

angleščini) 

Da (vir 

beljakovin) 

D

a 

2

2

6 

SREDNJE 

DROBNO 

MLETA 

OVSENA 

MOKA 

500 G 

MONFLAKE 

D

a 

P 

 

 

 

Z 

 

P 

Naravno 

visoka 

vsebnost 

vlaknin 

Pomaga nižati 

holesterol 

Naraven vir 

beljakovin 

 

Da (v 

anglešč

ini) 

SZ N

e 

Da Da (visoka 

vsebnost 

prehranske 

vlaknine) 

Da (beta-

glukani 

prispevajo k 

vzdrževanju 

normalne 

ravni 

holesterola v 

krvi, v 

angleščini) 

Da (vir 

beljakovin) 

D

a 

2

2

7 

OVSENI 

KOSMIČI IN 

OVSENI 

OTROBI Z 

LEŠNIKI IN 

MANDLJI 

450 G 

MONFLAKE 

D

a 

Z Narejeno z 

ovsenimi 

otrobi, za v 

pomoč pri 

nižanju 

holesterola 

Da (v 

anglešč

ini) 

S D

a 

S 

Da Da (beta-

glukani 

prispevajo k 

vzdrževanju 

normalne 

ravni 

holesterola v 

D

a 
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krvi, v 

angleščini) 

2

2

8 

OVSENI 

KOSMIČI IN 

OVSENI 

OTROBI Z 

MEŠANICO 

OREŠČKOV 

IN SEMEN 

450 G 

MONFLAKE 

D

a 

Z Narejeno z 

ovsenimi 

otrobi, za v 

pomoč pri 

nižanju 

holesterola 

Da (v 

anglešč

ini) 

S D

a 

S 

Da Da (beta-

glukani 

prispevajo k 

vzdrževanju 

normalne 

ravni 

holesterola v 

krvi, v 

angleščini) 

D

a 

2

2

9 

MUESLI S 

POLNZ. 

ŽITARICAM

I, 

OVSENIMI 

OTROBI IN 

MEŠANICO 

SUHEGA 

SADJA, 

OREŠČKI IN 

SEMENI 

450 G 

MONFLAKE 

D

a 

Z Narejeno z 

ovsenimi 

otrobi, za v 

pomoč pri 

nižanju 

holesterola 

Da (v 

anglešč

ini) 

S D

a 

S 

Da Da (beta-

glukani 

prispevajo k 

vzdrževanju 

normalne 

ravni 

holesterola v 

krvi, 

angleščini) 

 

2

3

0 

MUESLI Z 

OVSENIMI 

KOSMIČI IN 

OTROBI Z 

MEŠANICO 

SUHEGA 

SADJA IN 

SEMENI 

450 G 

MONFLAKE 

D

a 

Z Narejeno z 

ovsenimi 

otrobi, za v 

pomoč pri 

nižanju 

holesterola 

Da (v 

anglešč

ini) 

S D

a 

S 

Da Da (beta-

glukani 

prispevajo k 

vzdrževanju 

normalne 

ravni 

holesterola v 

krvi, v 

angleščini) 

 

2

3

1 

KOSMIČI 

OHO 

KAKAV 

150 G 

N

e 
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2

3

2 

MERCATOR 

BIO ZONE 

OVSENI 

KOSMIČI 

DROBNI 

500 G 

N

e 

        

2

3

3 

MERCATOR 

BIO ZONE 

MUESLI 

CRUNCHY 

JAGODIČEV

JE 300 G 

N

e 

        

2

3

4 

MERCATOR 

BIO ZONE 

MUESLI 

CRUNCHY 

ČOKOLADA 

300 G 

N

e 

        

2

3

5 

MERCATOR 

BIO ZONE 

MUESLI 

CRUNCHY 

KOKOS 

MED 300 G 

N

e 

        

2

3

6 

MERCATOR 

BIO ZONE 

CORNFLAK

ES 375 G 

D

a 

P Brez dodanih 

sladkorjev 

 S N

e 

Da Da (vsebuje 

naravno 

prisotne 

sladkorje) 

D

a 

2

3

7 

BIO 

KVINOJA 

KOSMIČI 

300 G 

NUTRISLIM 

N

e 

        

2

3

8 

BIO 

POLNOVRE

DNI 

KAMUTOVI 

KOSMIČI 

500 G LA 

N

e 
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FINESTRA 

SUL CIELO 

2

3

9  

BIO OVSENI 

KOSMIČI 

500 G 

NUTRISSLI

M 

D

a 

P Visoka 

vsebnost 

prehranske 

vlaknine 

 S N

e 

Da Da D

a 

2

4

0 

BIO MUSLI 

SADNI 

375 G 

ZLATO 

POLJE 

N

e 

 

        

2

4

1 

BIO 

MUESLI 

CRUNCHY 

S 

ČOKOLADO 

IN LEŠNIKI 

375 G EMCO 

N

e 

 

        

2

4

2 

BIO MUSLI 

TRADICION

ALNI S 

SADJEM 

375 G EMCO 

N

e 

 

        

2

4

3 

EKOLOŠKI 

RIŽEVI 

KOSMIČI S 

KAKAVOM 

KNUSPY 

KIDS 250 G 

BARNHOUS

E 

N

e 

 

        

2

4

4 

NAPIHNJEN

CI BG. 

AMARANT 

POLNOZRN

ATI WERZ 

125 G 

D

a 

P Brez soli  S N

e 

Da Da (brez 

natrija ali soli) 

D

a 
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2

4

5 

BIO MUSLI 

1 KG 

GRANOVIT

A 

D

a 

 

P  Brez 

dodanega 

sladkorja 

 S N

e 

Da Da (vsebuje 

naravno 

prisotne 

sladkorje) 

D

a 

2

4

6 

EKO 

OVSENI 

KOSMIČI 

450 G 

EKOLOŠKA 

KMETIJA 

DURNIK 

N

e 

        

2

4

7 

MERCATOR 

PŠENIČNI 

OTROBI 

250 G 

D

a 

P Visoka 

vsebnost 

beljakovin 

Visoka 

vsebnost 

prehranske 

vlaknine 

 S N

e 

Da Da 

Da 

D

a 

2

4

8  

KOSMIČI 

RIŽEVI 

COCO POPS 

375 G 

KELLOGGS 

N

e 

        

2

4

9 

KOSMIČI 

CHEERIOS 

OVES 350 G 

NESTLE 

D

a 

Z Pomaga 

zmanjševati 

holesterol 

Da SZ D

a 

S

Z 

Da Da (beta-

glukani 

prispevajo k 

vzdrževanju 

normalne 

ravni 

holesterola v 

krvi) 

D

a 

2

5

0 

KOSMIČI 

CHEERIOS 

OVES 

CIMET 

350 G 

NESTLE 

D

a 

Z Pomaga 

zniževati 

holesterol 

Da SZ D

a 

S

Z 

Da Da (beta-

glukani 

prispevajo k 

vzdrževanju 

normalne 

ravni 

holesterola v 

krvi) 

D

a 
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2

5

1 

BLAZIN. 

PŠEN. S 

ČOKOL. 

KREMO 

375 G 

TRESOR- 

KELLOGS 

N

e 

        

2

5

2 

KOSMIČI 

DISNEY 

STAR 

WARS 350 G 

KELLOGS 

D

a 

P Vir vlaknin  S D

a 

S 

Da Da (vir 

prehranske 

vlaknine) 

D

a 

2

5

3 

KOSMIČI Z 

MEDOM 

CHEERIOS 

375 G 

NESTLE 

D

a 

P Vlaknine 

Z 9 vitamini 

in minerali 

Vir kalcija 

 S D

a 

S 

Da Da (vir 

prehranske 

vlaknine) 

Da (vir 

vitaminov, 

mineralov in 

kalcija) 

D

a 

2

5

4 

KOSMIČI 

POLNOZRN

ATI 350 G 

KELLOGS 

PRINCESS 

D

a 

P Visoka 

vsebnost 

vlaknin 

 SZ D

a 

S

Z 

Da Da (visoka 

vsebnost 

prehranske 

vlaknine) 

D

a 

2

5

5 

KOSMIČI 

DISNEY 

CARS 350 G 

KELLOGS 

D

a 

P Visoka 

vsebnost 

vlaknin 

 SZ D

a 

S

Z 

Da Da (visoka 

vsebnost 

prehranske 

vlaknine) 

D

a 

2

5

6 

KOSMIČI 

LION 400 G 

NESTLE 

D

a 

P 7 vitaminov 

Železo in 

kalcij 

 Z N

e 

Da Da (vir 7 

vitaminov, 

železa in 

kalcija) 

D

a 

2

5

7 

KOSMIČI 

RIŽEVI 

ČOKOLADN

I 150 G 

OHO! 

N

e 

        

2

5

8 

LINO 

ČOKOLINO 

D

a 

P 7 Vitaminov  SZ N

e 

Da Da (vir 

vitaminov) 

D

a 
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200 G 

PODRAVKA 

Vir beljakovin 

(izvor 

proteina) 

Da (vir 

beljakovin) 

Trditev 

ustreza 

vrednostim na 

obrok, 

priložena so 

navodila za 

pripravo živila 

2

5

9 

LINO 

LEŠNIK 

ČOKOLINO 

200 G 

PODRAVKA 

D

a 

P 7 vitaminov 

Vir beljakovin 

 SZ N

e 

Da Da (vir 

vitaminov) 

Da (vir 

beljakovin) 

Trditev 

ustreza 

vrednostim na 

obrok, 

priložena so 

navodila za 

pripravo živila 

D

a 

2

6

0 

LINO 

RIŽOLINO 

200 G 

PODRAVKA 

D

a 

P Brez 

dodanega 

sladkorja 

7 vitaminov 

železo 

 SZ N

e 

Da Da (vsebuje 

naravno 

prisotne 

sladkorje) 

Da (vir 7 

vitaminov) 

Da (vir 

železa) 

D

a 

2

6

1 

LINO 

GRISOLINO 

200 G 

PODRAVKA

) 

D

a 

P 7 vitaminov 

Vir beljakovin 

 S, 

O

S 

N

e 

Da Da (vir 7 

vitaminov) 

Da (vir 

beljakovin) 

Trditev 

ustreza 

vrednostim na 

obrok, 

priložena so 

navodila za 

pripravo živila 

D

a 
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2

6

2 

LINO 

KEKSOLIN

O 200 G 

PODRAVKA 

D

a 

P 7 vitaminov 

Železo 

Kalcij 

Vir beljakovin 

 S, 

O

S 

N

e 

Da Da (vir 7 

vitaminov) 

Da (vir 

železa) 

Da (vir 

kalcija) 

Da (vir 

beljakovin) 

Trditev 

ustreza 

vrednostim na 

obrok, 

priložena so 

navodila za 

pripravo živila 

D

a 

2

6

3 

LINO 

KEKSOLIN

O JABOLKO 

200 G 

PODRAVKA 

D

a 

P 9 Vitaminov 

Kalcij 

 S, 

O

S 

N

e 

Da Da (vir 9 

vitaminov) 

Da (vir 

kalcija) 

D

a 

2

6

4 

LINO 

FRUTOLIN

O 200 G 

PODRAVKA 

D

a 

P 9 vitaminov 

Kalcij 

 S, 

O

S 

N

e 

Da Da (vir 9 

vitaminov) 

Da (vir 

kalcija) 

D

a 

2

6

5 

LINO 

VANILINO 

200 G 

PODRAVKA 

D

a 

P 7 Vitaminov 

Vir beljakovin 

 S, 

O

S 

N

e 

Da Da (vir 7 

vitaminov) 

Da (vir 

beljakovin) 

Trditev 

ustreza 

vrednostim na 

obrok, 

priložena so 

navodila za 

pripravo živila 

D

a 

2

6

6 

LINO 

MEDOLINO 

200 G 

PODRAVKA 

D

a 

P Kalcij 

Železo 

8 vitaminov 

 S, 

O

S 

N

e 

Da Da (vir 8 

vitaminov) 

Da (vir 

kalcija) 

D

a 
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Da (vir 

železa) 

2

6

7 

LINO 

ČOKOLINO 

FIT 400 G 

PODRAVKA 

D

a 

P Magnezij 

Vlaknine 

8 vitaminov 

30 % manj 

sladkorja 

 S N

e 

Da Da (vir 

magnezija) 

Da (vir 

prehranske 

vlaknine)  

Da (vir 8 

vitaminov) 

Da 

(zmanjšana 

vsebnost 

sladkorjev) 

D

a 

2

6

8 

ČOKOLEŠN

IK FITNESS 

500 G 

PODRAVKA 

D

a 

P 5 vitaminov 

Kalcij 

Vlaknine 

 

 S N

e 

Da Da (vir 5 

vitaminov) 

Da (vir 

kalcija) 

Da (vir 

prehranske 

vlaknine) 

D

a 

2

6

9 

LINO 

ČOKOLINO 

PLUS 400 G 

D

a 

P 8 Vitaminov  S N

e 

Da Da (vir 8 

vitaminov) 

D

a 

2

7

0 

ČOKOLEŠN

IK 500 G 

PODRAVKA 

N

e 

        

2

7

1 

ČOKO 500 G 

PODRAVKA 

N

e 

        

2

7

2 

NAPIHNJEN

CI BG. 

PROSENI 

POLNOZRN

ATI 125 G 

WERZ 

N

e 

        

2

7

3 

ENEMON 

PŠENIČNI 

OTROBI Z 

AJDO 330 G 

D

a 

P Visoka 

vsebnost 

beljakovin 

 Z N

e 

Da Da 

Da 

 

 

 

D

a 
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Visoka 

vsebnost 

magnezija 

Naravno 

visoka 

vsebnost 

prehranske 

vlaknine 

Vir vitaminov 

skupine B 

Da 

 

Da (vir 

vitaminov 

skupine B) 

2

7

4 

ENEMON 

SLIM 300 G 

D

a 

P 

 

 

 

 

 

 

 

Z 

 

 

 Visoka 

vsebnost 

prehranske 

vlaknine 

Visoka 

vsebnost 

vitaminov in 

mineralov 

Beljakovine 

prispevajo k 

ohranjanju 

zdravih kosti 

Beljakovine 

prispevajo k 

vzdrževanju 

mišične mase 

Da Z N

e 

Da Da 

 

Da  

 

 

 

Da (vir 

beljakovin) 

 

Da (vir 

beljakovin) 

D

a 
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SEZNAM DOVOLJENIH ZDRAVSTVENIH TRDITEV 

Hranilo, snov, 

živilo ali 

kategorija 

živila 

Trditev Pogoji uporabe trditve Pogoji in/ali omejitve 

uporabe živila in/ali 

dodatno pojasnilo ali 

opozorilo 

»Aktivno oglje Aktivno oglje 

prispeva k 

zmanjšanju 

prekomernih vetrov 

po jedi. 

Trditev se lahko 

uporablja le za živilo, ki 

vsebuje 1g aktivnega 

oglja na količinsko 

določen obrok. Za 

navedbo trditve je treba 

potrošnike obvestiti, da 

se koristni učinek 

doseže tako, da se 1 g 

snovi zaužije vsaj 30 

minut pred obrokom, 1 

g snovi pa takoj po 

obroku« (Uredba 

Komisije (EU) št. 

432/2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

»alfa-

ciklodekstrin 

Uživanje alfa-

ciklodekstrina kot del 

obroka, ki vsebuje 

škrob, prispeva k 

manjšemu porastu 

ravni glukoze v krvi 

po obroku. 

Trditev se lahko 

uporablja za živilo, ki 

vsebuje vsaj 5 g alfa-

ciklodekstrina na 50 g 

škroba v količinsko 

določenem obroku kot 

del obroka. Za navedbo 

trditve je potrošnike 

treba obvestiti, da se 

koristni učinek doseže z 

zaužitjem alfa-

ciklodekstrina kot del 

obroka« (Uredba 

Komisije (EU) št. 

536/2013 z dne 11. 

junija 2013 o 

spremembi Uredbe 

(EU) št. 432/2012 o 

seznamu dovoljenih 
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zdravstvenih trditev na 

živilih, razen trditev, ki 

se nanašajo na 

zmanjšanje tveganja za 

nastanek bolezni ter na 

razvoj in zdravje otrok 

(Uradni list EU, št. L 

160), v nadaljevanju 

Uredba Komisije (EU) 

št. 536/2013). 

»Alfa-

linolenska 

kislina 

(ALA) 

 

ALA prispeva k 

vzdrževanju 

normalne ravni 

holesterola v krvi. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir ALA, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR MAŠČOBNIH 

KISLIN OMEGA-3 iz 

Priloge k Uredbi 

(ES) št. 1924/2006. 

Potrošnike je treba 

obvestiti, da se koristni 

učinek doseže z 

dnevnim vnosom 2 g 

ALA. 

 

Arabinoksilan 

iz endosperma 

pšenice 

Uživanje 

arabinoksilana kot del 

obroka prispeva k 

manjšemu porastu 

ravni glukoze v krvi 

po obroku. 

Trditev se lahko 

uporablja le za živilo, ki 

vsebuje vsaj 8 g vlaknin 

iz endosperma pšenice, 

bogatih z 

arabinoksilanom (vsaj 

60 mas. % 

arabinoksilana), na 100 

g dostopnih ogljikovih 

hidratov v količinsko 

določenem obroku kot 

del obroka. Za navedbo 

trditve je potrošnike 

treba obvestiti, da se 

koristni učinek doseže z 

zaužitjem vlaknin iz 

endosperma pšenice, 
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bogatih z 

arabinoksilanom, kot 

del obroka. 

Baker Baker prispeva k 

ohranjanju 

normalnega 

vezivnega tkiva. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir bakra, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Baker Baker prispeva k 

sproščanju energije 

pri presnovi. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir bakra, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Baker Baker prispeva k 

delovanju živčnega 

sistema. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir bakra, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Baker Baker prispeva k 

normalni obarvanosti 

las. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir bakra, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 
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VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

Baker Baker prispeva k 

prenosu železa v 

telesu. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir bakra, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Baker Baker prispeva k 

normalni obarvanosti 

kože. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir bakra, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Baker Baker ima vlogo pri 

delovanju imunskega 

sistema. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir bakra, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 
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Baker Baker ima vlogo pri 

zaščiti celic pred 

oksidativnim stresom. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir bakra, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Beljakovine Beljakovine 

prispevajo k 

povečanju mišične 

mase. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir beljakovin, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR BELJAKOVIN iz 

Priloge k Uredbi 

(ES) št. 1924/2006. 

 

Beljakovine Beljakovine 

prispevajo k 

vzdrževanju mišične 

mase. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir beljakovin, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR BELJAKOVIN iz 

Priloge k Uredbi 

(ES) št. 1924/2006. 

 

Beljakovine Beljakovine 

prispevajo k 

ohranjanju zdravih 

kosti. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir beljakovin, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR BELJAKOVIN iz 

Priloge k Uredbi 

(ES) št. 1924/2006. 

 

Beta-glukani Beta-glukani 

prispevajo k 

vzdrževanju 

normalne ravni 

holesterola v krvi. 

Trditev se lahko 

uporablja le za živilo, ki 

vsebuje vsaj 1 g beta-

glukanov iz ovsa, 

ovsenih otrobov, 

ječmena, ječmenovih 

otrobov ali mešanico 

teh virov na količinsko 
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določen obrok. Za 

navedbo trditve je 

potrošnike treba 

obvestiti, da se koristni 

učinek doseže z 

dnevnim vnosom 3 g 

beta-glukanov iz ovsa, 

ovsenih otrobov, 

ječmena, ječmenovih 

otrobov ali mešanice 

teh beta-glukanov. 

Beta-glukani iz 

ovsa in 

ječmena 

Uživanje beta-

glukanov iz ovsa ali 

ječmena kot del 

obroka prispeva k 

manjšemu porastu 

ravni glukoze v krvi 

po tem obroku. 

Trditev se lahko 

uporablja le za živilo, ki 

vsebuje vsaj 4 g beta-

glukanov iz ovsa ali 

ječmena za vsakih 30 g 

dostopnih ogljikovih 

hidratov v količinsko 

določenem obroku kot 

del obroka. Za navedbo 

trditve je potrošnike 

treba obvestiti, da se 

koristni učinek doseže z 

zaužitjem beta-

glukanov iz ovsa ali 

ječmena kot del obroka. 

 

Betain Betain prispeva k 

presnovi 

homocisteina. 

Trditev se lahko 

uporablja le za živilo, ki 

vsebuje vsaj 500 mg 

betaina na količinsko 

določen obrok. Za 

navedbo trditve je 

potrošnike treba 

obvestiti, da se koristni 

učinek doseže z 

dnevnim vnosom 1,5 g 

betaina. 

Za navedbo trditve je 

potrošnike treba 

obvestiti, da lahko 

dnevni vnos, večji od 

4 g, bistveno poveča 

raven holesterola v 

krvi. 

Biotin Biotin prispeva k 

sproščanju energije 

pri presnovi. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir biotina, kakor je 
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opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

Biotin Biotin prispeva k 

delovanju živčnega 

sistema. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir biotina, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Biotin Biotin prispeva k 

presnovi makrohranil. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir biotina, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Biotin Biotin prispeva k 

normalnemu 

psihološkemu 

delovanju. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir biotina, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 
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Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

Biotin Biotin prispeva k 

ohranjanju zdravih 

las. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir biotina, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Biotin Biotin prispeva k 

ohranjanju zdravih 

sluznic. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir biotina, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Biotin Biotin prispeva k 

ohranjanju zdrave 

kože. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir biotina, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Cink Cink ima vlogo pri 

presnovi kislin in baz. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir cinka, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME 
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VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

Cink Cink ima vlogo pri 

presnovi ogljikovih 

hidratov. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir cinka, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Cink Cink ima vlogo pri 

kognitivnih funkcijah. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir cinka, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Cink Cink ima vlogo pri 

sintezi DNK. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir cinka, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 
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Cink Cink ima vlogo pri 

plodnosti in 

razmnoževanju. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir cinka, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Cink Cink ima vlogo pri 

presnovi makrohranil. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir cinka, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Cink Cink ima vlogo pri 

presnovi maščobnih 

kislin. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir cinka, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Cink Cink ima vlogo pri 

presnovi vitamina A. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir cinka, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 
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MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

Cink Cink ima vlogo pri 

sintezi beljakovin. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir cinka, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Cink Cink prispeva k 

ohranjanju zdravih 

kosti. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir cinka, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Cink Cink prispeva k 

ohranjanju zdravih 

las. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir cinka, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Cink Cink prispeva k 

ohranjanju zdravih 

nohtov. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir cinka, kakor je 
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opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

Cink Cink prispeva k 

ohranjanju zdrave 

kože. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir cinka, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Cink Cink prispeva k 

vzdrževanju 

normalne ravni 

testosterona v krvi. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir cinka, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Cink Cink ima vlogo pri 

ohranjanju vida. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir cinka, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 
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Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

Cink Cink ima vlogo pri 

delovanju imunskega 

sistema. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir cinka, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Cink Cink ima vlogo pri 

zaščiti celic pred 

oksidativnim stresom. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir cinka, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Cink Cink ima vlogo pri 

delitvi celic. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir cinka, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Dokozaheksaen

ojska 

kislina(DHK) 

DHK ima vlogo pri 

delovanju možganov. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki vsebuje 

vsaj 40 mg DHK na 

100 g in na 100 kcal. Za 

navedbo trditve je 
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potrošnike treba 

obvestiti, da se koristni 

učinek doseže z 

dnevnim vnosom 250 

mg DHK. 

Dokozaheksaen

ojska 

kislina(DHK) 

DHK ima vlogo pri 

ohranjanju vida. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki vsebuje 

vsaj 40 mg DHK na 

100 g in na 100 kcal. Za 

navedbo trditve je 

potrošnike treba 

obvestiti, da se koristni 

učinek doseže z 

dnevnim vnosom 250 

mg DHK« (Uredba 

Komisije (EU) št. 

432/2012). 

 

»Dokozaheksae

nojska kislina 

(DHK) 

DHK prispeva k 

vzdrževanju 

normalne ravni 

trigliceridov v krvi. 

Trditev se lahko 

uporablja le za živilo, ki 

zagotavljajo dnevni 

vnos 2 g DHK in 

vsebuje DHK v 

kombinaciji z 

eikozapentaenojsko 

kislino (EPK). Za 

navedbo trditve je 

potrošnike treba 

obvestiti, da se koristni 

učinek doseže z 

dnevnim vnosom 2 g 

DHK. Kadar se trditev 

uporablja na 

prehranskih dopolnilih 

in/ali obogatenih 

živilih, je potrošnike 

treba obvestiti, da ne 

smejo preseči skupnega 

dnevnega vnosa 5 g 

EPK in DHK. 

Trditev se ne 

uporablja za živila, 

namenjena otrokom« 

(Uredba Komisije 

(EU) št. 536/2013). 

 

 

 



Priloga 2 

 

»Eikozapentaen

ojska kislina in 

dokozaheksaen

ojska kislina 

(EPK/DHK) 

 

EPK in DHK imata 

vlogo pri delovanju 

srca. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir EPK in DHK, kakor 

je opredeljeno s 

trditvijo VIR 

MAŠČOBNIH KISLIN 

OMEGA-3 iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. Za navedbo 

trditve je potrošnike 

treba obvestiti, da se 

koristni učinek doseže z 

dnevnim vnosom 250 

mg EPK in DHK« 

(Uredba Komisije (EU) 

št. 432/2012). 

 

»Dokozaheksae

nojska kislina 

(DHK) in 

eikozapentaeno

jska kislina 

(EPK) 

DHK in EPK 

prispevata k 

vzdrževanju 

normalnega krvnega 

tlaka. 

Trditev se lahko 

uporablja le za živilo, ki 

zagotavlja dnevni vnos 

3 g EPK in DHK. Za 

navedbo trditve je 

potrošnike treba 

obvestiti, da se koristni 

učinek doseže z 

dnevnim vnosom 3 g 

EPK in DHK. Kadar se 

trditev uporablja na 

prehranskih dopolnilih 

in/ali obogatenih 

živilih, je potrošnike 

treba obvestiti, da ne 

smejo preseči skupnega 

dnevnega vnosa 5 g 

EPK in DHK. 

Trditev se ne 

uporablja za živila, 

namenjena otrokom. 

 

Dokozaheksaen

ojska kislina 

(DHK) in 

eikozapentaeno

jska kislina 

(EPK) 

DHK in EPK 

prispevata k 

vzdrževanju 

normalne ravni 

trigliceridov v krvi. 

Trditev se lahko 

uporablja le za živilo, ki 

zagotavlja dnevni vnos 

2 g EPK in DHK. Za 

navedbo trditve je 

potrošnike treba 

Trditev se ne 

uporablja za živila, 

namenjena otrokom« 

(Uredba komisije 

(EU) št. 536/2013). 
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obvestiti, da se koristni 

učinek doseže z 

dnevnim vnosom 2 g 

EPK in DHK. Kadar se 

trditev uporablja na 

prehranskih dopolnilih 

in/ali obogatenih 

živilih, je potrošnike 

treba obvestiti, da ne 

smejo preseči skupnega 

dnevnega vnosa 5 g 

EPK in DHK. 

»Encim laktaza Encim laktaza 

izboljšuje prebavo 

laktoze pri osebah, ki 

imajo težave s 

prebavo laktoze. 

Trditev se lahko 

uporablja le za 

prehranska dopolnila z 

najmanjšim odmerkom 

4 500 FCC (Food 

Chemicals Codex) enot, 

ciljno populacijo pa je 

treba obvestiti, da jih je 

treba zaužiti z vsakim 

obrokom, ki vsebuje 

laktozo. 

Ciljno populacijo je 

treba tudi obvestiti, da 

je toleranca na laktozo 

spremenljiva in da naj 

zaprosijo za nasvet 

glede vloge te snovi v 

svoji prehrani. 

Enkrat 

nenasičene 

in/ali večkrat 

nenasičene 

maščobne 

kosline 

Nadomestitev 

nasičenih maščob z 

nenasičenimi 

maščobami v prehrani 

prispeva k 

vzdrževanju 

normalne ravni 

holesterola v krvi. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je bogato 

z nenasičenimi 

maščobnimi kislinami, 

kakor je opredeljeno s 

trditvijo VISOKA 

VSEBNOST 

NENASIČENIH 

MAŠČOB iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Fluorid Fluorid prispeva k 

ohranjanju 

mineralizacije zob. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir fluorida, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN
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OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

Folat Folat prispeva k 

razvoju materinega 

tkiva med 

nosečnostjo. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir folata, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Folat Folat prispeva k 

sintezi aminokislin. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir folata, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Folat Folat prispeva k 

nastajanju krvi. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir folata, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 
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Folat Folat prispeva k 

presnovi 

homocisteina. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir folata, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Folat Folat prispeva k 

normalnemu 

psihološkemu 

delovanju. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir folata, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Folat Folat prispeva k 

delovanju imunskega 

sistema. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir folata, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Folat Folat prispeva k 

zmanjševanju 

utrujenosti in 

izčrpanosti. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir folata, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR (IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV) IN/ALI (IME 
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MINERALA/MINERA

LOV) iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

Folat Folat ima vlogo pri 

delitvi celic 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir folata, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR (IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV) IN/ALI (IME 

MINERALA/MINERA

LOV) iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Folat Folat prispeva k 

sproščanju energije 

pri presnovi. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir folata, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR (IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV) IN/ALI (IME 

MINERALA/MINERA

LOV) iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Fosfor Fosfor prispeva k 

sproščanju energije 

pri presnovi 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir fosforja, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR (IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV) IN/ALI (IME 

MINERALA/MINERA

LOV) iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Fosfor Fosfor ima vlogo pri 

delovanju celičnih 

membran. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir fosforja, kakor je 
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opredeljeno s trditvijo 

VIR (IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV) IN/ALI (IME 

MINERALA/MINERA

LOV) iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

Fosfor Fosfor prispeva k 

delovanju zdravih 

kosti. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir fosforja, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR (IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV) IN/ALI (IME 

MINERALA/MINERA

LOV) iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Fosfor Fosfor prispeva k 

ohranjanju zdravih 

zob. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir fosforja, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR (IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV) IN/ALI (IME 

MINERALA/MINERA

LOV) iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006« (Uredba 

Komisije (EU) št. 

432/2012). 

 

»Fruktoza Uživanje živil, ki 

vsebujejo fruktozo, 

zvišuje raven glukoze 

v krvi manj kot 

uživanje živil, ki 

vsebujejo saharozo ali 

glukozo. 

Za navedbo trditve je 

treba glukozo in/ali 

saharozo v sladkanih 

pijačah in živilih 

nadomestiti s fruktozo, 

da je zmanjšanje 

vsebnosti glukoze in/ali 

saharoze v teh živilih in 
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pijačah vsaj 30 %« 

(Uredba Komisije (EU) 

št. 536/2013). 

»Glukomanan 

(konjak manan) 

Glukomanan prispeva 

k vzdrževanju 

normalne ravni 

holesterola v krvi. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki 

zagotavlja dnevni vnos 

4 g glukomanana. Za 

navedbo trditve je 

potrošnike treba 

obvestiti, da se koristni 

učinek doseže z 

dnevnim vnosom 4 g 

glukomanana. 

Treba je opozoriti na 

nevarnost zadušitve, 

do katere lahko pride 

pri ljudeh s težavami 

pri požiranju ali ob 

zaužitju z nezadostno 

količino tekočine. 

Svetuje se zaužitje z 

veliko vode, da snov 

doseže želodec. 

Glukomanan 

(konjak manan) 

Glukomanan ob 

energijsko omejeni 

prehrani prispeva k 

zmanjšanju telesne 

teže. 

Trditev se lahko 

uporablja le za živilo, ki 

vsebuje 1 g 

glukomanana na 

količinsko določen 

obrok. Za navedbo 

trditve je potrošnike 

treba obvestiti, da se 

koristni učinek doseže z 

dnevnim vnosom 3 g 

glukomanana v treh 

odmerkih po 1 g z 1–2 

kozarcema vode pred 

obroki in ob energijsko 

omejeni prehrani. 

Treba je opozoriti na 

nevarnost zadušitve, 

do katere lahko pride 

pri ljudeh s težavami 

pri požiranju ali ob 

zaužitju z nezadostno 

količino tekočine. 

Svetuje se zaužitje z 

veliko vode, da snov 

doseže želodec. 

Guar gumi Guar gumi prispeva k 

vzdrževanju 

normalne ravni 

holesterola v krvi. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki 

zagotavlja dnevni vnos 

10 g guar gumija. Za 

navedbo trditve je 

potrošnike treba 

obvestiti, da se koristni 

učinek doseže z 

dnevnim vnosom 10 g 

guar gumija. 

Treba je opozoriti na 

nevarnost zadušitve, 

do katere lahko pride 

pri ljudeh s težavami 

pri požiranju ali ob 

zaužitju z nezadostno 

količino tekočine. 

Svetuje se zaužitje z 

veliko vode, da snov 

doseže želodec. 

Hidroksipropil 

metilceluloza 

Uživanje 

hidroksipropil 

Trditev se lahko 

uporablja le za živilo, ki 

Treba je opozoriti na 

nevarnost zadušitve, 
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(HPMC) 

 

metilceluloze z 

obroki prispeva k 

manjšem porastu 

ravni glukoze v krvi 

po obroku. 

vsebuje 4 g HPMC na 

količinsko določen 

obrok kot del obroka. 

Za navedbo trditve je 

potrošnike treba 

obvestiti, da se koristni 

učinek doseže z 

zaužitjem 4 g HPMC 

kot del obroka. 

do katere lahko pride 

pri ljudeh s težavami 

pri požiranju ali ob 

zaužitju z nezadostno 

količino tekočine. 

Svetuje se zaužitje z 

veliko vode, da snov 

doseže želodec. 

Hidroksipropil 

metilceluloza 

(HPMC) 

 

Hidroksipropil 

metilceluloza 

prispeva k 

vzdrževanju 

normalne ravni 

holesterola v krvi. 

Trditev se lahko 

uporablja le za živilo, ki 

zagotavlja dnevni vnos 

5 g HPMC. Za navedbo 

trditve je potrošnike 

treba obvestiti, da se 

koristni učinek doseže z 

dnevnim vnosom 5 g 

HPMC. 

Treba je opozoriti na 

nevarnost zadušitve, 

do katere lahko pride 

pri ljudeh s težavami 

pri požiranju ali ob 

zaužitju z nezadostno 

količino tekočine. 

Svetuje se zaužitje z 

veliko vode, da snov 

doseže želodec. 

Hitozan Hitozan prispeva k 

vzdrževanju 

normalne ravni 

holesterola v krvi. 

Trditev se lahko 

uporablja le za živilo, ki 

zagotavlja dnevni vnos 

3 g hitozana. Za 

navedbo trditve je 

potrošnike treba 

obvestiti, da se koristni 

učinek doseže z 

dnevnim vnosom 3 g 

hitozana. 

 

Holin Holin prispeva k 

presnovi 

homocisteina. 

Trditev se lahko 

uporablja le za živilo, ki 

vsebuje vsaj 82,5 mg 

holina na 100 g ali 100 

ml ali na en obrok 

živila. 

 

Holin Holin prispeva k 

presnovi maščob. 

Trditev se lahko 

uporablja le za živilo, ki 

vsebuje vsaj 82,5 mg 

holina na 100 g ali 100 
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ml ali na en obrok 

živila. 

Holin Holin ima vlogo pri 

delovanju jeter. 

Trditev se lahko 

uporablja le za živilo, ki 

vsebuje vsaj 82,5 mg 

holina na 100 g ali 100 

ml ali na en obrok 

živila« (Uredba 

Komisije (EU) št. 

432/2012). 

 

»Inulin iz 

avtohtone 

cikorije 

Inulin iz cikorije 

poveča pogostnost 

odvajanja in tako 

prispeva k 

normalnemu delovanj

u črevesja. 

Potrošnike se obvesti, 

da se koristni učinek 

doseže z dnevnim 

vnosom 12 g inulina iz 

cikorije. 

Trditev se lahko 

uporablja le za živila, ki 

zagotavljajo dnevni 

vnos vsaj 12 g inulina 

iz avtohtone cikorije, 

nefrakcionirane 

mešanice 

monosaharidov (< 10 

%), disaharidov, 

fruktanov tipa inulin in 

inulina, pridobljenega 

iz cikorije, s srednjo 

stopnjo 

polimerizacije ≥ 9« 

(Uredba Komisije (EU) 

2015/2314 z dne 7. 

decembra 2015 o 

odobritvi zdravstvenih 

trditev na živilih, razen 

tistih, ki se nanašajo na 

zmanjšanje tveganja za 

nastanek bolezni ter na 

razvoj in zdravje otrok, 

in o spremembi Uredbe 

(EU) št.432/2012 

 



Priloga 2 

 

(Uradni list EU, št. L 

328), v nadaljevanju 

Uredba Komisije (EU) 

2015/2314 ). 

»Jod Jod ima vlogo pri 

kognitivnih funkcijah. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir joda, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR (IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV) IN/ALI (IME 

MINERALA/MINERA

LOV) iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Jod Jod prispeva k 

sproščanju energije 

pri presnovi. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir joda, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR (IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV) IN/ALI (IME 

MINERALA/MINERA

LOV) iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Jod Jod prispeva k 

delovanju živčnega 

sistema. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir joda, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR (IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV) IN/ALI (IME 

MINERALA/MINERA

LOV) iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Jod Jod prispeva k 

ohranjanju zdrave 

kože. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir joda, kakor je 
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opredeljeno s trditvijo 

VIR (IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV) IN/ALI (IME 

MINERALA/MINERA

LOV) iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

Jod Jod ima vlogo pri 

nastajanju ščitničnih 

hormonov in 

normalnemu 

delovanju ščitnice. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir joda, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR (IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV) IN/ALI (IME 

MINERALA/MINERA

LOV) iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006« (Uredba 

Komisije (EU) št. 

432/2012). 

 

»Kakavovi 

flavanoli 

Kakavovi flavanoli 

pomagajo ohranjati 

prožnost žil, kar 

pripomore k 

normalnemu pretoku 

krvi. 

Potrošnike se obvesti, 

da se koristni učinek 

doseže z dnevnim 

vnosom 200 mg 

kakavovih flavanolov. 

Trditev se lahko 

uporablja le za 

kakavove pijače (s 

kakavom v prahu) ali za 

temno čokolado, ki 

zagotavljajo dnevni 

vnos vsaj 200 mg 

kakavovih flavanolov s 

stopnjo polimerizacije 

1–10« (Uredba 

Komisije (EU) št. 

851/2013 z dne 3. 

septembra 2013 o 

odobritvi nekaterih 

 



Priloga 2 

 

zdravstvenih trditev na 

živilih, razen tistih, ki 

se nanašajo na 

zmanjšanje tveganja za 

nastanek bolezni ter na 

razvoj in zdravje otrok, 

in o spremembi Uredbe 

(EU) št. 432/2012 

(Uradni list EU, št. L 

235), v nadaljevanju 

Uredba Komisije (EU) 

št. 851/2013). 

»Kakavovi 

flavanoli 

Kakavovi flavanoli 

pomagajo ohranjati 

prožnost žil, kar 

pripomore k 

normalnemu pretoku 

krvi. 

Potrošnike se obvesti, 

da se koristni učinek 

doseže z dnevnim 

vnosom 200 mg 

kakavovih flavanolov. 

Trditev se lahko 

uporablja le za 

kakavove pijače (s 

kakavom v prahu) ali za 

temno čokolado, ki 

zagotavljajo dnevni 

vnos vsaj 200 mg 

kakavovih flavanolov s 

stopnjo polimerizacije 

1–10 (1). 

Trditev se lahko 

uporablja le za kapsule 

ali tablete z izvlečkom 

kakava z visoko 

vsebnostjo flavanolov, 

ki zagotavlja dnevni 

vnos vsaj 200 mg 

kakavovih flavanolov s 

stopnjo polimerizacije 

1–10« (Uredba 

Komisije (EU) 

2015/539 z dne 31. 

marca 2015 o odobritvi 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1532359503854&uri=CELEX:32015R0539#ntr1-L_2015088SL.01001001-E0001
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zdravstvenih trditev na 

živilih, razen tistih, ki 

se nanašajo na 

zmanjšanje tveganja za 

nastanek bolezni ter na 

razvoj in zdravje otrok, 

in o spremembi Uredbe 

(EU) št.432/2012 

(Uradni list EU, št. L 

88), v nadaljevanju 

Uredba Komisije (EU) 

2015/539). 

»Kalcij Kalcij prispeva k 

normalnemu 

strjevanju krvi. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir kalcija, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR (IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV) IN/ALI (IME 

MINERALA/MINERA

LOV) iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Kalcij Kalcij prispeva k 

sproščanju energije 

pri presnovi. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir kalcija, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR (IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV) IN/ALI (IME 

MINERALA/MINERA

LOV) iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Kalcij Kalcij prispeva k 

delovanju mišic. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir kalcija, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR (IME 

VITAMINA/VITAMIN
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OV) IN/ALI (IME 

MINERALA/MINERA

LOV) iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

Kalcij Kalcij prispeva k 

normalnemu prenosu 

živčnih impulzov. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir kalcija, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR (IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV) IN/ALI (IME 

MINERALA/MINERA

LOV) iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Kalcij Kalcij prispeva k 

normalnemu 

delovanju prebavnih 

encimov. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir kalcija, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR (IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV) IN/ALI (IME 

MINERALA/MINERA

LOV) iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Kalcij Kalcij ima vlogo pri 

delitvi in 

specializaciji celic. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir kalcija, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR (IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV) IN/ALI (IME 

MINERALA/MINERA

LOV) iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 
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Kalcij Kalcij je potreben za 

ohranjanje zdravih 

kosti. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir kalcija, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR (IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV) IN/ALI (IME 

MINERALA/MINERA

LOV) iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Kalcij Kalcij je potreben za 

ohranjanje zdravih 

zob. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir kalcija, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR (IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV) IN/ALI (IME 

MINERALA/MINERA

LOV) iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Kalij Kalij prispeva k 

delovanju živčnega 

sistema. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir kalija, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR (IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV) IN/ALI (IME 

MINERALA/MINERA

LOV) iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Kalij Kalij ima vlogo pri 

delovanju mišic. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir kalija, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR (IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV) IN/ALI (IME 
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MINERALA/MINERA

LOV) iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006 

Kalij Kalij ima vlogo pri 

vzdrževanju 

normalnega krvnega 

tlaka. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir kalija, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR (IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV) IN/ALI (IME 

MINERALA/MINERA

LOV) iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Klorid Klorid ima vlogo pri 

proizvajanju želodčne 

kisline in s tem pri 

prebavi. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir klorida, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR (IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV) IN/ALI (IME 

MINERALA/MINERA

LOV) iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

Trditev se ne sme 

navesti za klorid, 

katerega vir je natrijev 

klorid. 

Kreatin Kreatin povečuje 

telesno zmogljivost 

pri kratkih, 

zaporednih in zelo 

intenzivnih telesnih 

naporih. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki 

zagotavlja dnevni vnos 

3 g kreatina. Za 

navedbo trditve je 

potrošnike treba 

obvestiti, da se koristni 

učinek doseže z 

dnevnim vnosom 3 g 

kreatina. 

Trditev se lahko 

navede le na živilu, 

namenjenem odraslim, 

ki izvajajo zelo 

intenzivne telesne 

napore« (Uredba 

Komisije (EU) št. 

432/2012).  

»Kreatin Dnevno uživanje 

kreatina lahko poveča 

učinek vadbe 

vzdržljivosti na 

Potrošnike se obvesti, 

da: 

— je trditev 

namenjena 

Trditev se lahko 

navede le na živilih, 

namenjenim odraslim, 

starejšim od 55 let, ki 
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mišično moč pri 

odraslih, starejših od 

55 let. 

odraslim, starejšim 

od 55 let, ki redno 

izvajajo vadbo 

vzdržljivosti, 

— da se koristni 

učinek doseže z 

dnevnim vnosom 3 

g kreatina v 

povezavi z vadbo 

vzdržljivosti, kar 

omogoča postopno 

povečanje 

obremenitve in ki 

jo je treba izvajati 

vsaj trikrat na 

teden v obdobju 

več tednov, z 

intenzivnostjo vsaj 

65 %–75 % ene 

ponovitve največje 

obremenitve  
 

redno izvajajo vadbo 

vzdržljivosti« 

(Izvedbena uredba 

Komisije (EU) 

2017/672 z dne 7. 

aprila 2017 o 

odobritvi zdravstvene 

trditve na živilih, 

razen tistih, ki se 

nanašajo na 

zmanjšanje tveganja 

za nastanek bolezni ter 

na razvoj in zdravje 

otrok, in o spremembi 

Uredbe (EU) 

št.432/2012 (Uradni 

list EU, št. L 97), v 

nadaljevanju 

Izvedbena uredba 

Komisije (EU) 

2017/672). 

»Krom Krom ima vlogo pri 

presnovi makrohranil. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir trivalentnega kroma, 

kakor je opredeljeno s 

trditvijo VIR (IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV) IN/ALI (IME 

MINERALA/MINERA

LOV) iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Krom Krom prispeva k 

vzdrževanju 

normalne ravni 

glukoze v krvi. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir trivalentnega kroma, 

kakor je opredeljeno s 

trditvijo VIR (IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV) IN/ALI (IME 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1532359503854&uri=CELEX:32017R0672#ntr*1-L_2017097SL.01002601-E0001
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MINERALA/MINERA

LOV) iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006« (Uredba 

Komisije (EU) št. 

432/2012). 

»Laktitol Laktitol prispeva k 

normalnemu 

delovanju črevesja, 

tako da poveča 

pogostnost odvajanja. 

Trditev se lahko 

uporablja le za 

prehranska dopolnila, ki 

vsebujejo 10 g laktitola 

v enem količinsko 

določenem obroku na 

dan. Za navedbo trditve 

je potrošnike treba 

obvestiti, da se koristni 

učinek doseže z 

vnosom 10 g laktitola v 

enem dnevnem 

odmerku. 

Trditev se ne sme 

navesti na živilih, 

namenjenih otrokom« 

(Izvedbena uredba 

Komisije (EU) 

2017/676 z dne 10. 

aprila 2017 o 

odobritvi zdravstvene 

trditve na živilih, 

razen tistih, ki se 

nanašajo na 

zmanjšanje tveganja 

za nastanek bolezni ter 

na razvoj in zdravje 

otrok, in o spremembi 

Uredbe (EU) št. 

432/2012 (Uradni list 

EU, št. L 98), v 

nadaljevanju 

Izvedbena uredba 

Komisije (EU) 

2017/676). 

»Laktuloza Laktuloza prispeva k 

hitrejšemu prehajanju 

črevesne vsebine. 

Trditev se lahko 

uporablja le za živilo, ki 

vsebuje 10 g laktuloze 

v enem količinsko 

določenem obroku. Za 

navedbo trditve je 

potrošnike treba 

obvestiti, da se koristni 

učinek doseže z 

enkratnim odmerkom 

10 g laktuloze na dan. 
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Linolna kislina Linolna kislina 

prispeva k 

vzdrževanju 

normalne ravni 

holesterola v krvi. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki 

zagotavlja vsaj 1,5 g 

linolne kisline (LA) na 

100 g in 100 kcal. 

Potrošnike je treba 

obvestiti, da se koristni 

učinek doseže z 

dnevnim vnosom 10 g 

LA. 

 

Magnezij Magnezij prispeva k 

zmanjševanju 

utrujenosti in 

izčrpanosti. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir magnezija, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR (IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV) IN/ALI (IME 

MINERALA/MINERA

LOV) iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Magnezij Magnezij prispeva k 

ravnotežju 

elektrolitov. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir magnezija, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR (IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV) IN/ALI (IME 

MINERALA/MINERA

LOV) iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Magnezij Magnezij prispeva k 

sproščanju energije 

pri presnovi. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir magnezija, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR (IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV) IN/ALI (IME 

MINERALA/MINERA
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LOV) iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

Magnezij Magnezij prispeva k 

delovanju živčnega 

sistema. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir magnezija, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR (IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV) IN/ALI (IME 

MINERALA/MINERA

LOV) iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Magnezij Magnezij prispeva k 

delovanju mišic. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir magnezija, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR (IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV) IN/ALI (IME 

MINERALA/MINERA

LOV) iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Magnezij Magnezij ima vlogo 

pri sintezi beljakovin. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir magnezija, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR (IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV) IN/ALI (IME 

MINERALA/MINERA

LOV) iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Magnezij Magnezij prispeva k 

normalnemu 

psihološkemu 

delovanju. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir magnezija, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 
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VIR (IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV) IN/ALI (IME 

MINERALA/MINERA

LOV) iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

Magnezij Magnezij prispeva k 

ohranjanju zdravih 

kosti. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir magnezija, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR (IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV) IN/ALI (IME 

MINERALA/MINERA

LOV) iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Magnezij Magnezij prispeva k 

ohranjanju zdravih 

zob. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir magnezija, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR (IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV) IN/ALI (IME 

MINERALA/MINERA

LOV) iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Magnezij Magnezij ima vlogo 

pri delitvi celic. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir magnezija, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR (IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV) IN/ALI (IME 

MINERALA/MINERA

LOV) iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 
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Mangan Mangan prispeva k 

sproščanju energije 

pri presnovi. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir mangana, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR (IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV) IN/ALI (IME 

MINERALA/MINERA

LOV) iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Mangan Mangan prispeva k 

ohranjanju zdravih 

kosti. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir mangana, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR (IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV) IN/ALI (IME 

MINERALA/MINERA

LOV) iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Mangan Mangan ima vlogo 

pri nastajanju 

vezivnega tkiva. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir mangana, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR (IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV) IN/ALI (IME 

MINERALA/MINERA

LOV) iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Mangan Mangan ima vlogo 

pri zaščiti celic pred 

oksidativnim stresom. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir mangana, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR (IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV) IN/ALI (IME 
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MINERALA/MINERA

LOV) iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

Melatonin Melatonin prispeva k 

lajšanju subjektivnih 

občutkov zaradi 

časovne razlike pri 

potovanju z letalom. 

Trditev se lahko 

uporablja le za živilo, ki 

vsebuje vsaj 0,5 mg 

melatonina na 

količinsko določen 

obrok. Za navedbo 

trditve je potrošnike 

treba obvestiti, da se 

koristni učinek doseže z 

vnosom najmanj 0,5 mg 

malo pred spanjem na 

prvi dan potovanja in 

naslednjih nekaj dni po 

prihodu v namembni 

kraj. 

 

Melatonin Melatonin prispeva k 

skrajšanju časa, ki ga 

potrebujete, da 

zaspite. 

Trditev se lahko 

uporablja le za živilo, ki 

vsebuje 1 mg 

melatonina na 

količinsko določen 

obrok. Za navedbo 

trditve je potrošnike 

treba obvestiti, da se 

koristni učinek doseže z 

dnevnim vnosom 1 mg 

melatonina malo pred 

spanjem. 

 

Meso ali ribe Meso ali ribe 

prispevajo k 

izboljšanju absorpcije 

železa, kadar se 

uživajo z drugimi 

živili, ki vsebujejo 

železo. 

Trditev se lahko 

uporablja le za živilo, ki 

vsebuje vsaj 50 g mesa 

ali rib v enem 

količinsko določenem 

obroku. Za navedbo 

trditve je potrošnike 

treba obvestiti, da se 

koristni učinek doseže z 
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zaužitjem 50 g mesa ali 

rib skupaj z živili, ki 

vsebujejo železo brez 

hema. 

Molibden Molibden ima vlogo 

pri presnovi 

aminokislin, ki 

vsebujejo žveplo. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir molibdena, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR (IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV) IN/ALI (IME 

MINERALA/MINERA

LOV) iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Monascus 

purpureus 

(rdeči kvasni 

riž) 

 

Monakolin K iz 

rdečega kvasnega riža 

prispeva k 

vzdrževanju 

normalne ravni 

holesterola v krvi. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki 

zagotavlja dnevni vnos 

10 mg monakolina K iz 

rdečega kvasnega riža. 

Za navedbo trditve je 

potrošnike treba 

obvestiti, da se koristni 

učinek doseže z 

dnevnim vnosom 10 mg 

monakolina K iz 

fermentiranih 

pripravkov rdečega 

kvasnega riža. 

 

Nadomestki 

sladkorja, tj. 

intenzivna 

sladila; ksilitol, 

sorbitol, 

manitol, 

maltitol, 

laktitol, 

izomalt, 

eritritol, 

sukraloza in 

Uživanje 

hrane/pijače, ki 

vsebuje <ime 

nadomestka za 

sladkor> namesto 

sladkorja (1)prispeva 

k ohranjanju 

mineralizacije zob. 

Za navedbo trditve je 

treba sladkorje v hrani 

ali pijači (ki 

zmanjšujejo pH 

vrednost zobnih oblog 

pod 5,7) nadomestiti z 

nadomestki za sladkor, 

tj. intenzivnimi sladili, 

kot so ksilitol, sorbitol, 

manitol, maltitol, 

laktitol, izomalt, 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1532359503854&uri=CELEX:32012R0432#ntr1-L_2012136SL.01000401-E0001
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polidekstroza; 

D-tagatoza in 

izomaltuloza 

eritritol, D-tagatoza, 

izomaltuloza, sukraloza 

ali polidekstroza, ali s 

kombinacijo teh sladil, 

v takih količinah, da 

uživanje takšne hrane 

ali pijače ne bo znižalo 

pH vrednosti zobnih 

oblog pod 5,7 med 

uživanjem in do 30 

minut po zaužitju hrane 

ali pijače. 

Nadomestki za 

sladkor, tj. 

intenzivna 

sladila; ksilitol, 

sorbitol, 

manitol, 

maltitol, 

laktitol, 

izomalt, 

eritritol, 

sukraloza in 

polidekstroza; 

D-tagatoza in 

izomaltuloza 

Uživanje 

hrane/pijače, ki 

vsebuje <ime 

nadomestka za 

sladkor> namesto 

sladkorja (2)povzroči 

manjši porast ravni 

glukoze v krvi po 

zaužitju v primerjavi 

s hrano/pijačo, ki 

vsebuje sladkor. 

Za navedbo trditve je 

treba sladkorje v hrani 

ali pijači nadomestiti z 

nadomestki za sladkor, 

tj. intenzivnimi sladili, 

kot so ksilitol, sorbitol, 

manitol, maltitol, 

laktitol, izomalt, 

eritritol, sukraloza ali 

polidekstroza, ali s 

kombinacijo teh sladil, 

tako da hrana ali pijača 

vsebuje zmanjšane 

količine sladkorjev vsaj 

za količino, navedeno s 

trditvijo ZMANJŠANA 

VSEBNOST [IME 

HRANILA] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

D-tagatoza in 

izomaltuloza morata 

nadomestiti enake 

količine drugih 

sladkorjev v enakem 

razmerju, kot je 

navedeno s trditvijo 

ZMANJŠANA 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1532359503854&uri=CELEX:32012R0432#ntr2-L_2012136SL.01000401-E0002
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VSEBNOST [IME 

HRANILA] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

Nadomestni 

obrok za 

nadzor nad 

telesno težo 

Nadomestitev enega 

dnevnega obroka pri 

energijsko omejeni 

prehrani z 

nadomestnim 

obrokom prispeva k 

ohranjanju telesne 

teže po zmanjšanju 

telesne teže. 

Za navedbo trditve 

mora živilo izpolnjevati 

specifikacije iz 

Direktive 96/8/ES v 

zvezi z živili iz člena 

1(2)(b) navedene 

direktive. Za dosego 

navedenega učinka je 

treba en obrok dnevno 

nadomestiti z 

nadomestnim obrokom. 

 

Nadomestni 

obrok za 

nadzor nad 

telesno težo 

Nadomestitev dveh 

dnevnih obrokov pri 

energijsko omejeni 

prehrani z 

nadomestnim 

obrokom prispeva k 

zmanjševanju telesne 

teže. 

Za navedbo trditve 

mora živilo izpolnjevati 

specifikacije iz 

Direktive 96/8/ES v 

zvezi z živili iz člena 

1(2)(b) navedene 

direktive. Za dosego 

navedenega učinka je 

treba dva obroka 

dnevno nadomestiti z 

nadomestnima 

obrokoma« (Uredba 

Komisije (EU) št. 

432/2012). 

 

»Nadomestni 

obrok za 

nadzor nad 

telesno težo 

Nadomestitev enega 

od glavnih dnevnih 

obrokov z 

nadomestnim 

obrokom pri 

energijsko omejeni 

prehrani prispeva k 

ohranjanju telesne 

teže po zmanjšanju 

telesne teže. 

Za navedbo trditve 

mora živilo izpolnjevati 

naslednje zahteve: 

1.   Energijska 

vrednost 

Energijska vrednost ne 

sme biti manjša od 200 

kcal (840 kJ) in ne sme 

presegati 250 kcal 

(1 046 kJ) na obrok (*). 

Za navedbo trditve je 

treba 

potrošniku zagotoviti i

nformacije o pomenu 

zadostne količine 

dnevno zaužite 

tekočine in ga 

opozoriti na dejstvo, 

da so proizvodi 

uporabni za svoj 

namen le kot del 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1532359503854&uri=CELEX:32016R1413#ntr*-L_2016230SL.01001101-E0001
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2.   Vsebnost maščobe 

in sestava 

Energija, ki izvira iz 

maščobe, ne sme 

presegati 30 % skupne 

razpoložljive energijske 

vrednosti proizvoda. 

Linolne kisline (v obliki 

gliceridov) ne sme biti 

manj kakor 1 g. 

3.   Vsebnost 

beljakovin in sestava 

Beljakovine v živilu 

morajo zagotavljati 

najmanj 25 % in največ 

50 % skupne energijske 

vrednosti proizvoda. 

Kemijski indeks 

beljakovin mora biti 

enak tistemu, ki ga je 

Svetovna zdravstvena 

organizacija določila v 

dokumentu ‚Zahteve po 

vnosu energije in 

beljakovin‘. Poročilo 

skupnega srečanja 

WHO/FAO/UNU. 

Ženeva: Svetovna 

zdravstvena 

organizacija, 1985 

(WHO Technical 

Report Series, 724): 

Vzorec zahtev za 

aminokisline (g/100 g 

beljakovin) 

cistin +  

metionin 

1,7 

histidin 1,6 

izolevcin 1,3 

energijsko omejene 

prehrane in da morajo 

biti druga živila 

obvezni del take 

prehrane. 

Za dosego navedenega 

učinka je treba enega 

od glavnih obrokov 

dnevno nadomestiti z 

enim nadomestnim 

obrokom. 
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levcin 1,9 

lizin 1,6 

fenilalanin +  

tirozin 

1,9 

treonin 0,9 

triptofan 0,5 

valin 1,3 

‚Kemijski indeks‘ 

pomeni najnižje 

razmerje med količino 

vsake esencialne 

aminokisline testne 

beljakovine in količino 

vsake ustrezne 

aminokisline referenčne 

beljakovine. 

Če je kemijski indeks 

manjši od 100 % 

referenčne beljakovine, 

se najmanjše vsebnosti 

beljakovin ustrezno 

povečajo. V vsakem 

primeru je kemijski 

indeks beljakovine 

najmanj enak 80 % 

indeksa referenčne 

beljakovine. 

V vseh primerih je 

dovoljeno dodajati 

aminokisline samo za 

izboljšanje hranilne 

vrednosti beljakovin in 

samo v količinah, 

potrebnih za ta namen. 

4.   Vitamini in 

minerali 

Živilo mora zagotavljati 

najmanj 30 % 

priporočenih dnevnih 
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vnosov vitaminov in 

mineralov na obrok, kot 

so določeni v 

Prilogi XIII k Uredbi 

(EU) št. 1169/2011. Ta 

zahteva se ne uporablja 

za fluorid, krom, klorid 

in molibden. Količina 

natrija na obrok, ki jo 

zagotavlja živilo, mora 

biti najmanj 172,5 mg. 

Količina kalija na 

obrok, ki jo zagotavlja 

živilo, mora biti 

najmanj 500 mg. 

Nadomestni 

obrok za 

nadzor nad 

telesno težo 

Nadomestitev dveh 

glavnih dnevnih 

obrokov z nadomestni

m obrokom pri 

energijsko omejeni 

prehrani prispeva k 

zmanjšanju telesne 

teže. 

Za navedbo trditve 

mora živilo izpolnjevati 

naslednje zahteve: 

1.   Energijska 

vrednost 

Energijska vrednost ne 

sme biti manjša od 200 

kcal (840 kJ) in ne sme 

presegati 250 kcal 

(1 046 kJ) (*). 

2.   Vsebnost maščobe 

in sestava 

Energija, ki izvira iz 

maščobe, ne sme 

presegati 30 % skupne 

razpoložljive energijske 

vrednosti proizvoda. 

Linolne kisline (v obliki 

gliceridov) ne sme biti 

manj kakor 1 g. 

3.   Vsebnost 

beljakovin in sestava 

Beljakovine v živilu 

morajo zagotavljati 

najmanj 25 % in največ 

Za navedbo trditve je 

treba 

potrošniku zagotoviti i

nformacije o pomenu 

zadostne količine 

dnevno zaužite 

tekočine in ga 

opozoriti na dejstvo, 

da so proizvodi 

uporabni za svoj 

namen le kot del 

energijsko omejene 

prehrane in da morajo 

biti druga živila 

obvezni del take 

prehrane. 

Za dosego navedenega 

učinka je treba dva od 

glavnih dnevnih 

obrokov dnevno 

nadomestiti z 

nadomestnim 

obrokom« (Uredba 

Komisije (EU) 

2016/1413 z dne 24. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1532359503854&uri=CELEX:32016R1413#ntr*-L_2016230SL.01001101-E0001
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50 % skupne energijske 

vrednosti proizvoda. 

Kemijski indeks 

beljakovin mora biti 

enak tistemu, ki ga je 

Svetovna zdravstvena 

organizacija določila v 

dokumentu ‚Zahteve po 

vnosu energije in 

beljakovin‘. Poročilo 

skupnega srečanja 

WHO/FAO/UNU. 

Ženeva: Svetovna 

zdravstvena 

organizacija, 1985 

(WHO Technical 

Report Series, 724): 

Zahteva za vsebnost 

aminokislin (g/100 g 

beljakovin) 

cistin +  

metionin 

1,

7 

histidin 1,

6 

izolevcin 1,

3 

levcin 1,

9 

lizin 1,

6 

fenilalanin + tirozi

n 

1,

9 

treonin 0,

9 

triptofan 0,

5 

valin 1,

3 

avgusta 2016 o 

spremembi Uredbe 

(EU) št. 432/2012 o 

seznamu dovoljenih 

zdravstvenih trditev 

na živilih, razen 

trditev, ki se nanašajo 

na zmanjšanje 

tveganja za nastanek 

bolezni ter na razvoj 

in zdravje otrok 

(Uradni list EU, št. L 

230), v nadaljevanju 

Uredba komisije (EU) 

2016/1413). 
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‚Kemijski indeks‘ 

pomeni najnižje 

razmerje med količino 

vsake esencialne 

aminokisline testne 

beljakovine in količino 

vsake ustrezne 

aminokisline referenčne 

beljakovine. 

Če je kemijski indeks 

manjši od 100 % 

referenčne beljakovine, 

se najmanjše vsebnosti 

beljakovin ustrezno 

povečajo. V vsakem 

primeru je kemijski 

indeks beljakovine 

najmanj enak 80 % 

indeksa referenčne 

beljakovine. 

V vseh primerih je 

dovoljeno dodajati 

aminokisline samo za 

izboljšanje hranilne 

vrednosti beljakovin in 

samo v količinah, 

potrebnih za ta namen. 

4.   Vitamini in 

minerali 

Živilo mora zagotavljati 

najmanj 30 % 

priporočenih dnevnih 

vnosov vitaminov in 

mineralov na obrok, kot 

so določeni v 

Prilogi XIII k Uredbi 

(EU) št. 1169/2011. Ta 

zahteva se ne uporablja 

za fluorid, krom, klorid 

in molibden. Količina 
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natrija na obrok, ki jo 

zagotavlja živilo, mora 

biti najmanj 172,5 mg. 

Količina kalija na 

obrok, ki jo zagotavlja 

živilo, mora biti 

najmanj 500 mg. 

»Nefermentiraj

oči ogljikovi 

hidrati 

Uživanje 

hrane/pijače, ki 

vsebuje < ime vseh 

uporabljenih 

nefermentirajočih 

ogljikovih hidratov> 

namesto 

fermentirajočih 

ogljikovih hidratov 

prispeva k ohranjanju 

mineralizacije zob 

Za navedbo trditve je 

treba fermentirajoče 

ogljikove hidrate (1**) 

v živilih ali pijačah 

nadomestiti z 

nefermentirajočimi 

ogljikovimi hidrati 

(2***) v takšni količini, 

da uživanje takšne 

hrane ali pijače ne zniža 

pH vrednosti zobnih 

oblog pod 5,7 med 

uživanjem in do 30 

minut po uživanju. 

(1**) Fermentirajoči 

ogljikovi hidrati 

so opredeljeni 

kot ogljikovi 

hidrati ali 

mešanice 

ogljikovih 

hidratov, kot se 

zaužijejo z živili 

ali s pijačami, ki 

znižajo pH 

vrednosti zobnih 

oblog pod 5,7, 

kot je bilo 

dokazano in 

vivo ali in situ s 

telemetrijskimi 

meritvami pH 

vrednosti zobnih 
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oblog, z 

bakterijsko 

fermentacijo 

med uživanjem 

in do 30 minut 

po uživanju. 

(2**

*) 

Nefermentirajoči 

ogljikovi hidrati 

so opredeljeni 

kot ogljikovi 

hidrati ali 

mešanice 

ogljikovih 

hidratov, kot se 

zaužijejo z živili 

ali s pijačami, ki 

ne znižajo pH 

vrednosti zobnih 

oblog, kot je bilo 

dokazano in 

vivo ali in situ s 

telemetrijskimi 

meritvami pH 

vrednosti zobnih 

oblog, pod 

konzervativno 

vrednost 5,7 z ba

kterijsko 

fermentacijo med 

uživanjem in do 

30 minut po 

uživanju. 
 

Neprebavljivi 

ogljikovi 

hidrati 

Uživanje 

hrane/pijače, ki 

namesto sladkorjev 

vsebuje <ime vseh 

uporabljenih 

neprebavljivih 

ogljikovih hidratov >, 

Za navedbo trditve je 

treba sladkorje v živilih 

ali pijači nadomestiti z 

neprebavljivimi 

ogljikovimi hidrati, ki 

so ogljikovi hidrati, ki 

se ne prebavijo in ne 
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omeji zvišanje 

glukoze v krvi po 

zaužitju v primerjavi 

s hrano/pijačo, ki 

vsebuje sladkorje 

absorbirajo v tankem 

črevesu, tako da živilo 

ali pijača vsebuje 

zmanjšano količino 

sladkorjev, in sicer vsaj 

za količino iz trditve 

ZMANJŠANA 

VSEBNOST [IME 

HRANILA] iz Priloge k 

Uredbi 

(ES) št. 1924/2006« 

(Izvedbena uredba 

Komisije (EU) 

2016/854 z dne 30. 

maja 2016 o odobritvi 

nekaterih zdravstvenih 

trditev na živilih, razen 

tistih, ki se nanašajo na 

zmanjšanje tveganja za 

nastanek bolezni ter na 

razvoj in zdravje otrok, 

in o spremembi Uredbe 

(EU) št. 432/2012 

(Uradni list EU, št. L 

142), v nadaljevanju 

Izvedbena uredba 

Komisije (EU) 

2016/854). 

»Niacin Niacin prispeva k 

sproščanju energije 

pri presnovi. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir niacina, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 
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Niacin Niacin prispeva k 

delovanju živčnega 

Sistema. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir niacina, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Niacin Niacin prispeva k 

normalnemu 

psihološkemu 

delovanju. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir niacina, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Niacin Niacin prispeva k 

ohranjanju zdravih 

sluznic. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir niacina, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Niacin Niacin prispeva k 

ohranjanju zdrave 

kože. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir niacina, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 
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MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

Niacin Niacin prispeva k 

zmanjševanju 

utrujenosti in 

izčrpanosti. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir niacina, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Obstojni škrob Nadomestitev 

prebavljivih škrobov 

z neprebavljivim 

škrobom v obroku 

prispeva k omejitvi 

povečanja glukoze v 

krvi po obroku. 

Trditev se lahko 

uporablja le za živilo, v 

katerem je prebavljiv 

škrob nadomeščen z 

neprebavljivim 

škrobom, tako da je 

končna vsebina 

neprebavljivega škroba 

vsaj 14 % skupne 

vsebine škroba« 

(Uredba Komisije (EU) 

št. 432/2012). 

 

»Ogljikovi 

hidrati 

Ogljikovi hidrati 

prispevajo k 

vzdrževanju 

normalnega delovanja 

možganov. 

Za navedbo trditve je 

potrošnike treba 

obvestiti, da se koristni 

učinek doseže z 

dnevnim vnosom 130 g 

ogljikovih hidratov iz 

vseh virov. 

Trditev se lahko 

uporablja za živilo, ki 

vsebuje vsaj 20 g 

ogljikovih hidratov, ki 

jih človek presnavlja, 

razen poliolov, na 
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količinsko določen 

obrok, ter je v skladu s 

prehransko trditvijo 

NIZKA VSEBNOST 

SLADKORJEV ali 

BREZ DODANIH 

SLADKORJEV iz 

Priloge k Uredbi (ES) 

št. 1924/2006« (Uredba 

Komisije (EU) št. 

1018/2013 z dne 23. 

oktobra 2013 o 

spremembi Uredbe 

(EU) št. 432/2012 o 

seznamu dovoljenih 

zdravstvenih trditev na 

živilih, razen trditev, ki 

se nanašajo na 

zmanjšanje tveganja za 

nastanek bolezni ter na 

razvoj in zdravje otrok 

(Uradni list EU, št. L 

282), v nadaljevanju 

Uredba Komisije (EU) 

št. 1018/2013). 

»Ogljikovi 

hidrati 

Ogljikovi hidrati 

prispevajo k obnovi 

normalnega delovanja 

mišic (krčenje) po 

zelo intenzivni in/ali 

dolgotrajni telesni 

aktivnosti, ki 

povzroča utrujenost 

mišic in izčrpanje 

zalog glikogena v 

skeletnih mišicah. 

Trditev se lahko 

uporablja le za živilo, ki 

zagotavlja ogljikove 

hidrate, ki jih lahko 

človek presnavlja 

(razen poliolov). 

Potrošnike je treba 

obvestiti, da se koristni 

učinek doseže z 

uživanjem ogljikovih 

hidratov iz vseh virov s 

skupnim vnosom 4 g na 

kg telesne teže, v 

odmerkih v prvih 4 

urah in najpozneje 6 ur 

Trditev se lahko 

uporablja le za živila, 

namenjena odraslim 

po zelo intenzivni 

in/ali dolgotrajni 

telesni aktivnosti, ki 

povzroča utrujenost 

mišic in izčrpanje 

zalog glikogena v 

skeletnih mišicah« 

(Uredba Komisije 

(EU) 2015/7 z dne 6. 

januarja 2015 o 

odobritvi zdravstvenih 

trditev na živilih, 
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po zelo intenzivni in/ali 

dolgotrajni telesni 

aktivnosti, ki povzroča 

utrujenost mišic in 

izčrpanje zalog 

glikogena v skeletnih 

mišicah. 

 

razen tistih, ki se 

nanašajo na 

zmanjšanje tveganja 

za nastanek bolezni ter 

na razvoj in zdravje 

otrok, in o spremembi 

Uredbe (EU) št. 

432/2012 (Uradni list 

EU, št. L 3), v 

nadaljevanju Uredba 

Komisije (EU) 

2015/7). 

»Oleinska 

kislina 

Nadomestitev 

nasičenih maščob z 

nenasičenimi 

maščobami v prehrani 

prispeva k 

vzdrževanju 

normalne ravni 

holesterola v krvi. 

Oleinska kislina je 

nenasičena maščoba. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je bogato 

z nenasičenimi 

maščobnimi kislinami, 

kakor je opredeljeno s 

trditvijo VISOKA 

VSEBNOST 

NENASIČENIH 

MAŠČOB iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Orehi Orehi prispevajo k 

izboljšanju 

elastičnosti žil. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki 

zagotavlja dnevni vnos 

30 g orehov. Za 

navedbo trditve je 

potrošnike treba 

obvestiti, da se koristni 

učinek doseže z 

dnevnim vnosom 30 g 

orehov. 

 

Pantotenska 

kislina 

Pantotenska kislina 

prispeva k sproščanju 

energije pri presnovi. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir pantotenske kisline, 

kakor je opredeljeno s 

trditvijo VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 
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MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

Pantotenska 

kislina 

Pantotenska kislina 

ima vlogo pri sintezi 

in presnovi steroidnih 

hormonov, vitamina 

D in nekaterih 

prenašalcev živčnih 

impulzov. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir pantotenske kisline, 

kakor je opredeljeno s 

trditvijo VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Pantotenska 

kislina 

Pantotenska kislina 

prispeva k 

zmanjševanju 

utrujenosti in 

izčrpanosti. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir pantotenske kisline, 

kakor je opredeljeno s 

trditvijo VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Pantotenska 

kislina 

Pantotenska kislina 

prispeva k umskim 

zmogljivostim. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir pantotenske kisline, 

kakor je opredeljeno s 

trditvijo VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Pektini Pektini prispevajo k 

vzdrževanju 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki 

zagotavlja dnevni vnos 

Treba je opozoriti na 

nevarnost zadušitve, 

do katere lahko pride 
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normalne ravni 

holesterola v krvi. 

6 g pektinov. Za 

navedbo trditve je 

potrošnike treba 

obvestiti, da se koristni 

učinek doseže z 

dnevnim vnosom 6 g 

pektinov. 

pri ljudeh s težavami 

pri požiranju ali ob 

zaužitju z nezadostno 

količino tekočine. 

Svetuje se zaužitje z 

veliko vode, da snov 

doseže želodec. 

Pektini Uživanje pektinov z 

obrokom prispeva k 

manjšemu porastu 

ravni glukoze v krvi 

po tem obroku. 

Trditev se lahko 

uporablja le za živilo, ki 

vsebuje 10 g pektina na 

količinsko določen 

obrok. Za navedbo 

trditve je potrošnike 

treba obvestiti, da se 

koristni učinek doseže z 

zaužitjem 10 g pektinov 

kot del obroka. 

Treba je opozoriti na 

nevarnost zadušitve, 

do katere lahko pride 

pri ljudeh s težavami 

pri požiranju ali ob 

zaužitju z nezadostno 

količino tekočine. 

Svetuje se zaužitje z 

veliko vode, da snov 

doseže želodec« 

(Uredba Komisije 

(EU) št. 432/2012). 

»Počasi 

prebavljiv 

škrob 

Uživanje proizvodov, 

ki vsebujejo veliko 

počasi prebavljivega 

škroba, manj poveča 

raven krvnega 

sladkorja po obroku 

kot proizvodi, ki 

vsebujejo malo počasi 

prebavljivega škroba” 

(Uredba komisije 

(EU) št. 851/2013). 

“Trditev se lahko 

uporablja le za živila, v 

katerih prebavljivi 

ogljikovi hidrati 

predstavljajo vsaj 60 % 

skupne energije, od 

katerih predstavlja 

prebavljivi škrob vsaj 

55 %, od tega je vsaj 

40 % počasi 

prebavljivega škroba« 

(Popravek Uredbe 

Komisije (EU) št. 

851/2013 z dne 3. 

septembra 2013 o 

odobritvi nekaterih 

zdravstvenih trditev na 

živilih, razen tistih, ki 

se nanašajo na 

zmanjšanje tveganja za 

nastanek bolezni ter na 
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razvoj in zdravje otrok, 

in o spremembi Uredbe 

(EU) št. 432/2012 

(Uradni list EU, št. L 

329), v nadaljevanju 

Popravek Uredbe 

Komisije (EU) št. 

851/2013). 

»Polifenoli v 

oljčnem olju 

Polifenoli v oljčnem 

olju prispevajo k 

zaščiti lipidov v krvi 

pred oksidativnim 

stresom. 

Trditev se lahko 

uporablja le za oljčno 

olje, ki vsebuje vsaj 5 

mg hidroksitirosola in 

njegovih derivatov (npr. 

kompleks oleuropeina 

in tirosol) na 20 g 

oljčnega olja. Za 

navedbo trditve je 

potrošnike treba 

obvestiti, da se koristni 

učinek doseže z 

dnevnim vnosom 20 g 

oljčnega olja. 

 

Rastlinski 

steroli in 

rastlinski 

stanoli 

Rastlinski 

steroli/stanoli 

prispevajo k 

vzdrževanju 

normalne ravni 

holesterola v krvi. 

Za navedbo trditve je 

potrošnike treba 

obvestiti, da se koristni 

učinek doseže z 

dnevnim vnosom vsaj 

0,8 g rastlinskih 

sterolov/stanolov. 

 

Raztopine 

ogljikovih 

hidratov in 

elektrolitov 

Raztopine ogljikovih 

hidratov in 

elektrolitov 

prispevajo k 

ohranjanju 

vzdržljivosti pri 

daljših telesnih 

naporih 

Za navedbo trditve 

morajo raztopine 

ogljikovih hidratov in 

elektrolitov vsebovati 

80–350 kcal/L iz 

ogljikovih hidratov in 

vsaj 75 % energije 

mora izhajati iz 

ogljikovih hidratov, ki 

sprožijo močan 

glikemični odziv, kot so 
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glukoza, glukozni 

polimeri in saharoza. 

Poleg tega morajo te 

pijače vsebovati med 20 

mmol/L (460 mg/L) in 

50 mmol/L 

(1 150 mg/L) natrija, 

njihova osmolalnost pa 

mora znašati 200–330 

mOsm/kg vode. 

Raztopine 

ogljikovih 

hidratov in 

elektrolitov 

Raztopine ogljikovih 

hidratov in 

elektrolitov 

povečujejo absorpcijo 

vode med telesno 

dejavnostjo. 

Za navedbo trditve 

morajo raztopine 

ogljikovih hidratov in 

elektrolitov vsebovati 

80–350 kcal/L iz 

ogljikovih hidratov in 

vsaj 75 % energije 

mora izhajati iz 

ogljikovih hidratov, ki 

sprožijo močan 

glikemični odziv, kot so 

glukoza, glukozni 

polimeri in saharoza. 

Poleg tega morajo te 

pijače vsebovati med 20 

mmol/L (460 mg/L) in 

50 mmol/L 

(1 150 mg/L) natrija, 

njihova osmolalnost pa 

mora znašati 200–330 

mOsm/kg vode« 

(Uredba Komisije (EU) 

št. 432/2012). 

 

»Reformulirane

, 

brezalkoholne, 

kisle pijače z: 

— manj kot 

1 g 

fermentiraj

Nadomeščanje kislih 

pijač, ki vsebujejo 

sladkor, kot so 

brezalkoholne pijače 

(tipično 8–12 g 

sladkorjev/100 ml), z 

reformuliranimi 

Za uporabe te trditve so 

reformulirane kisle 

pijače skladne z opisom 

živila, za katerega se 

trditev uporablja« 

(Uredba komisije (EU) 

št. 851/2013). 

 



Priloga 2 

 

očih 

ogljikovih 

hidratov na 

100 ml 

(sladkorji 

in drugi 

ogljikovi 

hidrati 

razen 

poliolov), 

— kalcijem v 

razponu 

od 0,3 do 

0,8 mola 

na mol 

sredstva za 

kisanje, 

— prikaz pH 

med 3,7–

4,0. 
 

pijačami prispeva k 

ohranjanju 

mineralizacije zob. 

»Riboflavin 

(vitamin B2) 

 

Riboflavin prispeva k 

sproščanju energije 

pri presnovi. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir riboflavina, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Riboflavin 

(vitamin B2) 

 

Riboflavin prispeva k 

delovanju živčnega 

sistema. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir riboflavina, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA
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LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

Riboflavin 

(vitamin B2) 

 

Riboflavin prispeva k 

ohranjanju zdravih 

sluznic. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir riboflavina, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Riboflavin 

(vitamin B2) 

 

Riboflavin ima vlogo 

pri ohranjanju 

normalnih rdečih 

krvničk. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir riboflavina, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Riboflavin 

(vitamin B2) 

 

Riboflavin prispeva k 

ohranjanju zdrave 

kože. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir riboflavina, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Riboflavin 

(vitamin B2) 

 

Riboflavin ima vlogo 

pri ohranjanju vida. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir riboflavina, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 
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VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

Riboflavin 

(vitamin B2) 

 

Riboflavin ima vlogo 

pri presnovi železa. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir riboflavina, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Riboflavin 

(vitamin B2) 

 

Riboflavin ima vlogo 

pri zaščiti celic pred 

oksidativnim stresom. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir riboflavina, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Riboflavin 

(vitamin B2) 

 

Riboflavin prispeva k 

zmanjševanju 

utrujenosti in 

izčrpanosti. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir riboflavina, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 
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Selen Selen ima vlogo pri 

nastajanju semenčic. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir selena, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Selen Selen prispeva k 

ohranjanju zdravih 

las. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir selena, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Selen Selen prispeva k 

ohranjanju zdravih 

nohtov. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir selena, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Selen Selen ima vlogo pri 

delovanju imunskega 

sistema. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir selena, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 
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MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

Selen Selen ima vlogo pri 

delovanju ščitnice. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir selena, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Selen Selen ima vlogo pri 

zaščiti celic pred 

oksidativnim stresom. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir selena, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006« (Uredba 

Komisije (EU) št. 

432/2012). 

 

»Suhe slive 

kultivarjev Pru

nus 

domestica L. 

Suhe slive prispevajo 

k normalnemu 

delovanju črevesja. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki 

zagotavlja dnevni vnos 

100 g suhih sliv. Za 

navedbo trditve je 

potrošnike treba 

obvestiti, da se koristni 

učinek doseže z 

dnevnim vnosom 100 g 

suhih sliv« (Uredba 

komisije (EU) št. 

536/2013). 
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»Tiamin Tiamin prispeva k 

sproščanju energije 

pri presnovi. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir tiamina, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Tiamin Tiamin prispeva k 

delovanju živčnega 

sistema. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir tiamina, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Tiamin Tiamin prispeva k 

normalnemu 

psihološkemu 

delovanju. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir tiamina, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Tiamin Tiamin ima vlogo pri 

delovanju srca. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir tiamina, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

 



Priloga 2 

 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006« (Uredba 

Komisije (EU) št. 

432/2012). 

»V vodi topen 

paradižnikov 

koncentrat I in 

II 

V vodi topen 

paradižnikov 

koncentrat I in II 

pomaga pri 

ohranjanju normalne 

agregacije 

trombocitov, ki je 

pomembna za zdrav 

krvni obtok. 

Informacija potrošniku, 

da se koristni učinek 

doseže z dnevnim 

uživanjem 3 g v vodi 

topnega 

paradižnikovega 

koncentrata I ali 150 

mg v vodi topnega 

paradižnikovega 

koncentrata II v do 250 

ml sadnih sokov, 

aromatiziranih pijač ali 

jogurtovih napitkov (če 

niso močno 

pasterizirani)« (Sklep 

Komisije z dne 17. 

decembra 2009 o 

odobritvi zdravstvenih 

trditev glede učinkov v 

vodi topnega 

paradižnikovega 

koncentrata na 

agregacijo trombocitov 

in o odobritvi zakonske 

zaščite podatkov iz 

Uredbe (ES) št. 

1924/2006 Evropskega 

parlamenta in Sveta 

(Uradni list EU, št. 

L336). 

 

»Vitamin A Vitamin A ima vlogo 

pri presnovi železa. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir vitamina A, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 
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VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

Vitamin A Vitamin A prispeva k 

ohranjanju zdravih 

sluznic. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir vitamina A, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Vitamin A Vitamin A prispeva k 

ohranjanju zdrave 

kože. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir vitamina A, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Vitamin A Vitamin A ima vlogo 

pri ohranjanju vida. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir vitamina A, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 
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Vitamin A Vitamin A ima vlogo 

pri delovanju 

imunskega sistema. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir vitamina A, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Vitamin A Vitamin A ima vlogo 

pri specializaciji 

celic. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir vitamina A, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Vitamin B6 Vitamin B6 ima 

vlogo pri sintezi 

cisteina. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir vitamina B6, kakor 

je opredeljeno s 

trditvijo VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Vitamin B6 Vitamin B6 prispeva 

k sproščanju energije 

pri presnovi. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir vitamina B6, kakor 

je opredeljeno s 

trditvijo VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 
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MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

Vitamin B6 Vitamin B6 prispeva 

k delovanju živčnega 

sistema. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir vitamina B6, kakor 

je opredeljeno s 

trditvijo VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Vitamin B6 Vitamin B6 prispeva 

k presnovi 

homocisteina. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir vitamina B6, kakor 

je opredeljeno s 

trditvijo VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Vitamin B6 Vitamin B6 ima 

vlogo pri presnovi 

beljakovin in 

glikogena. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir vitamina B6, kakor 

je opredeljeno s 

trditvijo VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Vitamin B6 Vitamin B6 prispeva 

k normalnemu 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir vitamina B6, kakor 
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psihološkemu 

delovanju. 

je opredeljeno s 

trditvijo VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

Vitamin B6 Vitamin B6 ima 

vlogo pri nastajanju 

rdečih krvničk. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir vitamina B6, kakor 

je opredeljeno s 

trditvijo VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Vitamin B6 Vitamin B6 ima 

vlogo pri delovanju 

imunskega sistema. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir vitamina B6, kakor 

je opredeljeno s 

trditvijo VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Vitamin B6 Vitamin B6 prispeva 

k zmanjševanju 

utrujenosti in 

izčrpanosti. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir vitamina B6, kakor 

je opredeljeno s 

trditvijo VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 
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Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

Vitamin B6 Vitamin B6 ima 

vlogo pri uravnavanju 

delovanja hormonov. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir vitamina B6, kakor 

je opredeljeno s 

trditvijo VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Vitamin B12 Vitamin B12 prispeva 

k sproščanju energije 

pri presnovi. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir vitamina B12, kakor 

je opredeljeno s 

trditvijo VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Vitamin B12 Vitamina B12 

prispeva k delovanju 

živčnega sistema. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir vitamina B12, kakor 

je opredeljeno s 

trditvijo VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Vitamin B12 Vitamin B12 prispeva 

k presnovi 

homocisteina. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir vitamina B12, kakor 

je opredeljeno s 

trditvijo VIR [IME 

 



Priloga 2 

 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

Vitamin B12 Vitamin B12 prispeva 

k normalnemu 

psihološkemu 

delovanju. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir vitamina B12, kakor 

je opredeljeno s 

trditvijo VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Vitamin B12 Vitamin B12 ima 

vlogo pri nastajanju 

rdečih krvničk. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir vitamina B12, kakor 

je opredeljeno s 

trditvijo VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Vitamin B12 Vitamin B12 ima 

vlogo pri delovanju 

imunskega sistema. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir vitamina B12, kakor 

je opredeljeno s 

trditvijo VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 
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Vitamin B12 Vitamin B12 prispeva 

k zmanjševanju 

utrujenosti in 

izčrpanosti. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir vitamina B12, kakor 

je opredeljeno s 

trditvijo VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Vitamin B12 Vitamin B12 ima 

vlogo pri delitvi celic. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir vitamina B12, kakor 

je opredeljeno s 

trditvijo VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Vitamin C Vitamin C ima vlogo 

pri delovanju 

imunskega sistema 

med intenzivno 

telesno dejavnostjo in 

po njej. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki 

zagotavlja dnevni vnos 

200 mg vitamina C. Za 

navedbo trditve je 

potrošnike treba 

obvestiti, da se koristni 

učinek doseže z 

dnevnim vnosom 200 

mg poleg 

priporočenega 

dnevnega vnosa 

vitamina C. 

 

Vitamin C Vitamin C ima vlogo 

pri nastajanju 

kolagena za normalno 

delovanje žil. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir vitamina C, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME 
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VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

Vitamin C Vitamin C ima vlogo 

pri nastajanju 

kolagena za normalno 

delovanje kosti. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir vitamina C, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Vitamin C Vitamin C ima vlogo 

pri nastajanju 

kolagena za normalno 

delovanje hrustanca. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir vitamina C, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Vitamin C Vitamin C ima vlogo 

pri nastajanju 

kolagena za normalno 

delovanje dlesni. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir vitamina C, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 
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Vitamin C Vitamin C ima vlogo 

pri nastajanju 

kolagena za normalno 

delovanje kože. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir vitamina C, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Vitamin C Vitamin C ima vlogo 

pri nastajanju 

kolagena za normalno 

delovanje zob. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir vitamina C, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Vitamin C Vitamin C prispeva k 

sproščanju energije 

pri presnovi. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir vitamina C, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Vitamin C Vitamin C prispeva k 

delovanju živčnega 

sistema. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir vitamina C, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 
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MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

Vitamin C Vitamin C prispeva k 

normalnemu 

psihološkemu 

delovanju. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir vitamina C, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Vitamin C Vitamin C ima vlogo 

pri delovanju 

imunskega sistema. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir vitamina C, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Vitamin C Vitamin C ima vlogo 

pri zaščiti celic pred 

oksidativnim stresom. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir vitamina C, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Vitamin C Vitamin C prispeva k 

zmanjševanju 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir vitamina C, kakor je 
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utrujenosti in 

izčrpanosti. 

opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

Vitamin C Vitamin C prispeva k 

obnovi reducirane 

oblike vitamina E. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir vitamina C, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Vitamin C Vitamin C povečuje 

absorpcijo železa. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir vitamina C, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Vitamin D Vitamin D prispeva k 

normalni 

absorpciji/uporabi 

kalcija in fosforja. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir vitamina D, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 
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Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

Vitamin D Vitamin D prispeva k 

normalni ravni kalcija 

v krvi. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir vitamina D, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Vitamin D Vitamin D prispeva k 

ohranjanju zdravih 

kosti. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir vitamina D, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Vitamin D Vitamin D prispeva k 

delovanju mišic. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir vitamina D, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Vitamin D Vitamin D prispeva k 

ohranjanju zdravih 

zob. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir vitamina D, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME 
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VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

Vitamin D Vitamin D prispeva k 

delovanju imunskega 

sistema. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir vitamina D, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Vitamin D Vitamin D ima vlogo 

pri delitvi celic. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir vitamina D, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Vitamin E Vitamin E ima vlogo 

pri zaščiti celic pred 

oksidativnim stresom. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir vitamina E, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 
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Vitamin K Vitamin K prispeva k 

normalnemu 

strjevanju krvi. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir vitamina K, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Vitamin K Vitamin K prispeva k 

ohranjanju zdravih 

kosti. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir vitamina K, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Vlaknine iz 

ječmenovega 

zrnja 

Vlaknine iz 

ječmenovega zrnja 

prispevajo k 

povečanju količine 

blata. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je bogato 

z navedenimi 

vlakninami, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VISOKA VSEBNOST 

PREHRANSKE 

VLAKNINE iz Priloge 

k Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Vlaknine iz 

pšeničnih 

otrobov 

Vlaknine iz pšeničnih 

otrobov prispevajo k 

pospeševanju 

prehajanja črevesne 

vsebine. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je bogato 

z navedenimi 

vlakninami, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VISOKA VSEBNOST 

PREHRANSKE 

VLAKNINE iz Priloge 

 



Priloga 2 

 

k Uredbi (ES) št. 

1924/2006. Za navedbo 

trditve je potrošnike 

treba obvestiti, da se 

navedeni učinek doseže 

z dnevnim vnosom vsaj 

10 g vlaknin iz 

pšeničnih otrobov. 

Vlaknine iz 

pšeničnih 

otrobov 

Vlaknine iz pšeničnih 

otrobov prispevajo k 

povečani količini 

blata. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je bogato 

z navedenimi 

vlakninami, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VISOKA VSEBNOST 

PREHRANSKE 

VLAKNINE iz Priloge 

k Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Vlaknine iz rži Vlaknine iz rži 

prispevajo k 

normalnemu 

delovanju črevesja. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je bogato 

z navedenimi 

vlakninami, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VISOKA VSEBNOST 

PREHRANSKE 

VLAKNINE iz Priloge 

k Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Vlaknine iz 

zrnja ovsa 

Vlaknine iz zrnja 

ovsa prispevajo k 

povečani količini 

blata. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je bogato 

z navedenimi 

vlakninami, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VISOKA VSEBNOST 

PREHRANSKE 

VLAKNINE iz Priloge 

k Uredbi (ES) št. 

1924/2006« (Uredba 

Komisije (EU) št. 

432/2012). 
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»Vlaknine 

sladkorne pese 

Vlaknine sladkorne 

prispevajo k povečani 

količini blata. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je bogato 

z navedenimi 

vlakninami, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VISOKA VSEBNOST 

PREHRANSKE 

VLAKNINE iz Priloge 

k Uredbi (ES) št. 

1924/2006« 

(Uredba komisije (EU) 

št. 40/2014 z dne 17. 

januarja 2014 o 

odobritvi zdravstvenih 

trditev na živilih, razen 

tistih, ki se nanašajo na 

zmanjšanje tveganja za 

nastanek bolezni ter na 

razvoj in zdravje otrok, 

in o spremembi Uredbe 

(EU) št.432/2012 

(Uradni list EU, št. L 

14), v nadaljevanju 

Uredba Komisije (EU) 

št. 40/2014). 

 

»Voda Voda prispeva k 

ohranjanju normalnih 

telesnih in 

kognitivnih funkcij. 

Za navedbo trditve je 

treba potrošnike 

obvestiti, da je za 

dosego koristnega 

učinka treba zaužiti vsaj 

2 l vode dnevno iz vseh 

virov. 

Trditev se lahko 

uporablja le za vodo, 

ki je v skladu s 

Direktivo 2009/54/ES 

in/ali Direktivo 

98/83/ES. 

Voda Voda ima vlogo pri 

uravnavanju telesne 

temperature. 

Za navedbo trditve je 

treba potrošnike 

obvestiti, da je za 

dosego koristnega 

učinka treba zaužiti vsaj 

2 l dnevno iz vseh 

virov. 

Trditev se lahko 

uporablja le za vodo, 

ki je v skladu s 

Direktivo 2009/54/ES 

in/ali Direktivo 

98/83/ES. 
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Železo Železo ima vlogo pri 

kognitivnih funkcijah. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir železa, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Železo Železo prispeva k 

sproščanju energije 

pri presnovi. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir železa, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Železo Železo ima vlogo pri 

nastajanju rdečih 

krvničk in 

hemoglobina. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir železa, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Železo Železo ima vlogo pri 

prenosu kisika v 

telesu. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir železa, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 
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MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

Železo Železo ima vlogo pri 

delovanju imunskega 

sistema. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir železa, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Železo Železo prispeva k 

zmanjševanju 

utrujenosti in 

izčrpanosti. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir železa, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Železo Železo ima vlogo pri 

delitvi celic. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki je vsaj 

vir železa, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME 

VITAMINA/VITAMIN

OV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERA

LOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Žive kulture v 

jogurtu 

Žive kulture v jogurtu 

ali fermentiranem 

mleku izboljšujejo 

Za navedbo trditve 

mora jogurt ali 

fermentirano mleko 
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prebavo laktoze pri 

osebah, ki imajo 

težave pri prebavi 

laktoze. 

vsebovati vsaj 108 

kolonijskih enot živih 

starter 

mikroorganizmov 

(Lactobacillus 

delbrueckii subsp. 

bulgaricus in 

Streptococcus 

thermophilus) na gram. 

Živila z nizko 

ali zmanjšano 

vsebnostjo 

nasičenih 

maščobnih 

kislin. 

Zmanjšanje uživanja 

nasičenih maščob 

prispeva k 

vzdrževanju 

normalnih ravni 

holesterola v krvi. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki ima vsaj 

nizko vsebnost 

nasičenih maščobnih 

kislin, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

NIZKA VSEBNOST 

NASIČENIH 

MAŠČOB, ali 

zmanjšano vsebnost 

nasičenih maščobnih 

kislin, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

ZMANJŠANJA 

VSEBNOST [IME 

HRANILA] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Živila z nizko 

ali zmanjšano 

vsebnostjo 

natrija 

Zmanjšanje uživanja 

natrija prispeva k 

vzdrževanju 

normalnega krvnega 

tlaka. 

Trditev se lahko navede 

le na živilu, ki ima vsaj 

nizko vsebnost 

natrija/soli, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

NIZKA VSEBNOST 

NATRIJA/SOLI 

ali zmanjšano vsebnost 

natrija/soli, kakor je 

opredeljeno s trditvijo 

ZMANJŠANJA 

VSEBNOST [IME 

HRANILA] iz Priloge k 
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Uredbi (ES) št. 

1924/2006 

Žvečilni gumi 

brez sladkorja 

Žvečilni gumi brez 

sladkorja prispeva k 

ohranjanju 

mineralizacije zob. 

Trditev se lahko navede 

le na žvečilnem gumiju, 

ki izpolnjuje pogoje 

uporabe prehranske 

trditve BREZ 

SLADKORJEV iz 

Priloge k Uredbi 

(ES) št. 1924/2006. 

Potrošnike je treba 

obvestiti, da se koristni 

učinek doseže z 

žvečenjem vsaj 20 

minut po jedi ali pitju. 

 

Žvečilni gumi 

brez sladkorja 

Žvečilni gumi brez 

sladkorja prispeva k 

nevtralizaciji kislin v 

zobnih oblogah. 

Trditev se lahko navede 

le na žvečilnem gumiju, 

ki izpolnjuje pogoje 

uporabe prehranske 

trditve BREZ 

SLADKORJEV iz 

Priloge k Uredbi 

(ES) št. 1924/2006. 

Potrošnike je treba 

obvestiti, da se koristni 

učinek doseže z 

žvečenjem vsaj 20 

minut po jedi ali pitju. 

 

Žvečilni gumi 

brez sladkorja 

Žvečilni gumi brez 

sladkorja prispeva k 

zmanjševanju suhosti 

v ustih. 

Trditev se lahko navede 

le na žvečilnem gumiju, 

ki izpolnjuje pogoje 

uporabe prehranske 

trditve BREZ 

SLADKORJEV iz 

Priloge k Uredbi 

(ES) št. 1924/2006. 

Potrošnike je treba 

obvestiti, da se koristni 

učinek doseže z 

žvečenjem žvečilnega 
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gumija, kadar so usta 

suha. 

Žvečilni gumi 

brez sladkorja s 

karbamidom 

Žvečilni gumi brez 

sladkorja s 

karbamidom 

nevtralizira kisline v 

zobnih oblogah 

učinkoviteje kot 

žvečilni gumi brez 

sladkorja in 

karbamida. 

Trditev se lahko navede 

le na žvečilnem gumiju, 

ki izpolnjuje pogoje 

uporabe prehranske 

trditve BREZ 

SLADKORJEV iz 

Priloge k Uredbi 

(ES) št. 1924/2006. 

Za navedbo trditve 

mora vsak kos 

žvečilnega gumija brez 

sladkorja vsebovati vsaj 

20 mg karbamida. 

Potrošnike je treba 

obvestiti, da je žvečilni 

gumi treba žvečiti vsaj 

20 minut po jedi ali 

pitju« (Uredba 

Komisije (EU) št. 

432/2012). 
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TABELA 1 

Vitamini in minerali, ki se lahko navedejo, in njihovi priporočeni vnosi (odrasli) 

Vitamin A (μg) 800 

Vitamin D (μg) 5 

Vitamin E (mg) 12 

Vitamin K (μg) 75 

Vitamin C (mg) 80 

Tiamin (mg) 1,1 

Riboflavin (mg) 1,4 

Niacin (mg) 16 

Vitamin B6 (mg) 1,4 

Folna kislina (μg) 200 

Vitamin B12 (μg) 2,5 

Biotin (μg) 50 

Pantotenska kislina (mg) 6 

Kalij (mg) 2 000 

Klorid (mg) 800 

Kalcij (mg) 800 

Fosfor (mg) 700 

Magnezij (mg) 375 

Železo (mg) 14 

Cink (mg) 10 

Baker (mg) 1 

Mangan (mg) 2 

Fluorid (mg) 3,5 

Selen (μg) 55 

Krom (μg) 40 

Molibden (μg) 50 

Jod (μg) 150 

Vir: Uredba (EU) št. 1169/2011. 
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TABELA 2 

Pretvorbeni dejavniki za izračun priporočenih dnevnih vnosov energije in hranil, razen 

vitaminov in mineralov 

— ogljikovi hidrati (razen poliolov) 
 

17 kJ/g – 4 kcal/g 

— polioli 
 

10 kJ/g – 2,4 kcal/g 

— beljakovine 
 

17 kJ/g – 4 kcal/g 

— maščobe 
 

37 kJ/g – 9 kcal/g 

— salatrimi 
 

25 kJ/g – 6 kcal/g 

— alkohol (etanol) 
 

29 kJ/g – 7 kcal/g 

— organske kisline 
 

13 kJ/g – 3 kcal/g 

— prehranske vlaknine 
 

8 kJ/g – 2 kcal/g 

— eritritol 
 

0 kJ/g – 0 kcal/g 

Vir: Uredba (EU) št. 1169/2011. 
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TABELA 3 

Priporočeni dnevni vnosi energije in izbranih hranil, razen vitaminov in mineralov (odrasli) 

Energijska vrednost ali hranilo Priporočeni vnos 

Energijska vrednost 8 400  kJ/2 000  kcal 

Skupne maščobe 70  g 

Nasičene maščobe 20  g 

Ogljikovi hidrati 260  g 

Sladkorji 90  g 

Beljakovine 50  g 

Sol 6  g 

Vir: Uredba (EU) št. 1169/2011.





Priloga 6 

 

TABELA 4 

Referenčne vrednosti za označevanje hranilne vrednosti živil, namenjenih dojenčkom in 

majhnim otrokom 

Hranljiva snov Referenčna vrednost za označbo 

Vitamin A (μg) 400 

Vitamin D (μg) 7 

Vitamin E (mg TE) 5 

Vitamin K (μg) 12 

Vitamin C (mg) 45 

Tiamin (mg) 0,5 

Riboflavin (mg) 0,7 

Niacin (mg) 7 

Vitamin B6 (mg) 0,7 

Folat (μg) 125 

Vitamin B12 (μg) 0,8 

Pantotenska kislina (mg) 3 

Biotin (μg) 10 

Kalcij (mg) 550 

Fosfor (mg) 550 

Kalij (mg) 1 000 

Natrij (mg) 400 

Klorid (mg) 500 

Železo (mg) 8 

Cink (mg) 5 

Jod (μg) 80 

Selen (μg) 20 

Baker (mg) 0,5 

Magnezij (mg) 80 

Mangan (mg) 1,2 

Vir: Direktiva Komisije 2006/141/ES z dne 22. decembra 2006 o začetnih formulah za 

dojenčke in majhne otroke in o spremembi Direktive 1999/21/ES (Uradni list EU, št. L 401). 

 

 


