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K-NORMA d.o.o., Priprava in dostava hrane 

Dragi dijaki,   
 

na podlagi zbranih predlogov in idej dijakov, staršev, naših zaposlenih ter šolskega osebja, smo se 

odločili, da v novem šolskem letu 2014/2015, kot vsako leto do sedaj naredimo korak naprej in 

vam pripravimo nekaj novosti: 

1. Dodatni meniji: 

Topli meniji: 

Meni:  Tip: Ime: Opis: 

Meni št. 1 Topli Osnovni meni Priljubljen meni, ki ustreza večini 

Meni št. 2 Topli »Vitalni« meni Poudarek na zmanjšani vsebnosti maščob 

Meni št. 3 Topli »Vegi« meni Brezmesni meni 

Meni št. 4 Topli »Fast« meni Meni na sistem hitre prehrane 

Meni št. 5 Topli Solatni meni Solatni meni kot obrok  

 

Hladni meniji: 

Meni: Tip: Ime: Opis: 

Meni št 6 Hladni Osnovni Priljubljen meni, ki ustreza večini 

Meni št 7 Hladni »Vitalni« Poudarek na zmanjšani vsebnosti maščob 

Meni št 8 Hladni »Vegi« Brezmesni meni 

Meni št 9 Hladni »Sweet« Sladek meni 

Meni št 10 Hladni Brez »S« Meni, ki ne vsebuje živil povezanih s svinjino 

 

2. Všečkanje menijev 

 

Pri spletnem naročanju menijev, se vam ob vsakem meniju prikaže ikona, ki ponazarja dvignjen 

oziroma spuščen  palec, kar pomeni, da vam je meni všeč, oziroma, da vam ni všeč. 

  

Ob koncu meseca bomo menije, ki so dobili največ všečkov ponovili, za tiste menije, ki so dobili 

najmanj všečkov, pa jih izločili iz nadaljnje ponudbe. 

 

Na takšen način nameravamo dolgoročno obdržati le menije, ki so vam všeč in želite, da se na 

jedilniku ponavljajo. 
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3. XL in XXL opcija: 

Dnevna ponudba: 

Meni: Tip: Ime:        Opcija XL  Opcija XXL 

Meni št 1 Topli Osnovni meni - da 

Meni št 2 Topli »Vitalni« meni - - 

Meni št 3 Topli »Vegi« meni - - 

Meni št 4 Topli »Fast« meni - da 

Meni št 5 Topli Solatni meni - da 

Meni št 6 Hladni Osnovni meni da - 

Meni št 7 Hladni »Vitalni« - - 

Meni št 8 Hladni »Vegi« - - 

Meni št 9 Hladni »Sweet« - - 

Meni št 10 Hladni Brez »S« da - 

 

 

 

- Gre za plačljivo storitev (opcijo). 

 

- XL se uporablja kot izraz za povečanje hladne malice.  

Znesek doplačila 0,5€/malico (2,92€)  

 

- XXL se uporablja kot izraz za povečanje tople malice  

Znesek doplačila 1€/malico (3,42€)  

 

- Opcija je namenjena za vse tiste dijake, ki jim šolska malica pomeni več kot le 

(malica) premostitveni obrok med zajtrkom in kosilom. 

 

Obrazložitev: 

Za uvedbo XL opcije smo se odločili na podlagi izvedenih anket, iz katerih je razvidno, da kar 

nekaj dijakov ne konzumira malice kot premostitveni obrok med zajtrkom in kosilom, pač pa mu 

topla malica predstavlja edini topli obrok, katerega zaužijejo v dnevu.  

Kontakt z uporabniki: 

 

V kolikor imate kakšno pripombo, predloge za izboljšavo, oziroma vprašanja,  nas kontaktirajte 

preko kontaktne točke »vprašanje« ali »komentar«, ki se nahaja na naši spletni strani 

(www.kroky.si). 

 

Ljubljana 29.8.2014 

 

          K-NORMA d.o.o. 

Priprava in dostava hrane 


