NOVOSTI V ŠOLSKEM LETU 2020/2021
Čas epidemije COVID-19 je prinesel veliko sprememb tako po svetu kot pri nas. Čeprav smo že vedeli,
da sta higiena in varnost živil zdaleč najpomembnejša kriterija pri pripravi šolskih obrokov, smo v tem
času spoznali, da vedno obstaja še korak naprej k izboljšavi. Zato smo tokrat posebno pozornost
namenili izboljšanju oziroma povečanju varnosti živil.
Prav s tem razlogom smo v šolskem letu 2020/2021 uvedli nekaj novosti, s katerimi zagotavljamo
najvišjo varnost šolskih obrokov.

1. PAKIRANJE ŠOLSKIH OBROKOV
Našo glavno in hkrati največjo novost predstavlja novo, varnejše pakiranje.
»ŠOLSKA MALICA ŠE NIKOLI NI BILA TAKO VARNA!«

Topli obroki se pakirajo v kontrolirani atmosferi, kar znižuje možnost okužbe obroka med transportom
in logistiko znotraj šole. Vsak obrok je zavarjen z namensko folijo, embalaža pa je sestavljena iz
monopolimerne mase in zagotavlja 100% reciklabilnost. Le popolnoma zaprta embalaža namreč
zagotavlja, da dijak kot končni uporabnik prejme obrok, kjer ni možnosti stika hrane z zunanjo osebo.
Navodilo končnemu uporabniku (dijaku) za pravilno ravnanje z obrokom:
Dijak prevzame obrok
in ga položi na mesto,
kjer bo obrok pojedel

Dijak odstrani folijo
oziroma obrok
odpre

Dijak si razkuži roke

Dijak malico zaužije
in po uporabi
embalažo zavrže

2. PONUDBA MENIJEV MALICE
Ponudba menijev ostaja enaka, z izjemo toplega vegetarijanskega menija. V šolskem letu 2020/2021
smo naši ponudbi dodali novi topli »rastlinski meni, kateri bo nadomestil »topli vegi meni«. Le ta
temelji na rastlinski osnovi ter je primeren tudi za osebe, ki se prehranjujejo na veganski način.
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Zaradi poenotenja sistema smo menijem spremenili imena, vendar v osnovi ostali meniji ostajajo enaki.
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Staro poimenovanje
Topli osnovni
Topli vitalni
Topli vegi
Topli fast
Hladni solatni
Hladni osnovni
Hladni vitalni
Hladni vegi
Hladni sweet
Hladni brez svinjine
Dieta

Novo poimenovanje
Osnovni topli 1
Osnovni topli 2
Rastlinski
Fast
Solatni
Osnovni hladni
Trend
Vegeterijanski
Sladki
Brez »S«
Dieta

3. IZBIRA MENIJEV
Izbira menija je mogoča vsak dan, vendar najkasneje do 8 delovnih dni vnaprej. Dijak si malice torej
ne more izbrati za prvih 8 delovnih dni, lahko pa izbere vse malice od 9. delovnega dne dalje.
V podjetju zagotavljamo, da bodo jedilniki objavljeni najkasneje 20. v mesecu, kar pomeni, da je
najkrajši čas za izbiro menijev 5 dni, najdaljši pa 40 dni vnaprej. Dijakova obveznost je torej, da vsaj
enkrat mesečno označi željene menije za en mesec vnaprej.
4. ODJAVE ŠOLSKE MALICE
Odjava šolske malice za posameznega dijaka (v primeru bolezni oziroma nepričakovane odsotnosti) je
mogoča najkasneje 1 delovni dan vnaprej do 9. ure zjutraj.
Odjava šolske malice za celotni razred pa je mogoča najkasneje 3 delovne dni vnaprej do 9. ure.
Odjava razredov po tem času žal ne bo mogoča.
5. ŠPORTNI, KULTURNI DNEVI IN OSTALE DEJAVNOSTI ZUNAJ ŠOLE
V primeru izvajanja športnih/kulturnih dni bo šolska malica tudi v novem šolskem letu zagotovljena.
Naročilo za izredne dni bo potrebno oddati najmanj 3 delovnih dni vnaprej.
Na voljo ponujamo 3 različna hladna menija (po dogovoru lahko tudi več):
1. OSNOVNI
2. VEGI
3. BREZ SVINJINE
Glavno novost na tem področju predstavlja poenotena embalaža. To pomeni, da malica ne bo
poimenska in ne bo vsebovala podatkov o dijaku, temveč le podatke o meniju. Zraven bo pripet
poimenski seznam, s katerega je razvidno kateri obrok pripada določenemu dijaku. Osnovno seznama
dodajamo v »Priloga 1«.
6. ODPRTJE POSLOVNIH ENOT ŠOLSKI BISTRO (LOKAL)
Odprtje Šolskih Bistrojev bo potekalo po dogovoru z vodstvom šole.
Ljubljana, 20.8.2020
K-NORMA, proizvodnja živil, d.o.o.
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