
ANKETA O ŠOLSKI PREHRANI 2015/2016 

 

Pripravili smo kratko anketo o šolski prehrani. Zanimala nas je predvsem informiranost 

učencev in njihovo zadovoljstvo z obroki, ki jih dobijo v šoli. Nekateri učenci so anketo 

izpolnjevali v šoli, nekateri pa doma. Učitelji učencem niso sugerirali odgovorov, lahko 

pa so jim bili v pomoč pri izpolnjevanju. Anketo je izpolnilo 42 (45%) od skupno 94 

(100%) učencev, pri čemer moramo upoštevati, da nekateri učenci zaradi svojih 

posebnosti na anketo niso mogli odgovarjati. Posamezni učenci niso vedno odgovorili na 

vsa vprašanja, zato je število odgovorov pri nekaterih vprašanjih nižje. 

 

Rezultati anketnega vprašalnika, ki so ga učenci izpolnjevali ob koncu šolskega leta 

2015/2016 so naslednji: 

 

1. Pozanimam se, kakšen bo jedilnik: (42 odgovorov) 

 

a. da -  36 odgovorov, kar znaša 86 % učencev, ki so sodelovali v anketi. 

b. ne - 6 odgovorov, kar znaša 14 % učencev, ki so sodelovali v anketi. 

 

Večina učencev, ki so sodelovali v anketi, se pozanima, kaj bo na jedilniku. 

 

2. Kako izveš, kaj bo na  jedilniku? (več možnih odgovorov) 

 

a. jedilni list    - 24 odgovorov 

b. internet        - 7 odgovorov 

c. od kuharic    - 3 odgovori 

č. od staršev     - 4 odgovori 

d. od učiteljic   - 4 odgovori 

e. drugo            - 0 odgovorov 

f. ni odgovora   - 0 odgovorov 

 

 

Učenci si pridobivajo informacije na različne načine. Več kot polovica si prebere jedilni 

list, ostali pa uporabljajo tudi druge vire, za pridobitev informacij, ki jim jih omogoča 

šola. 

 

3. Ali si zadovoljen z zajtrkom? (41 odgovorov) 

 

a. da  - 6  odgovorov, kar je 15% učencev, ki so podali odgovor v anketi. 

      b. ne – 0 odgovorov, kar je 0% učencev, ki so podali odgovor v anketi. 

c. v šoli ne zajtrkujem - 35 odgovorov, kar je 85% učencev, ki so podali odgovor v 

anketi. 

 

V šoli zajtrkuje le 6 udeležencev in vsi so zadovoljni z zajtrkom.  

 

 

 



 

 

4. Tvoji predlogi za zajtrk, kaj si želiš, kaj bi spremenil… (odgovor so podali 4 učenci)  

 

Puding – 3x 

Sendvič 

Omleta – 2x 

Nič ne bi spremenil 

 

5. Ali si zadovoljen z malico? (42 odgovorov) 

 

a.  da  - 42  odgovorov,  kar je 100 % učencev, ki so sodelovali v anketi.                                                             

b.  ne  -  0 odgovori, kar je 0 % učencev, ki so sodelovali v anketi. 

c. ni odg.  -  0 odgovor, kar je 0% učencev, ki so sodelovali v anketi. 

 

Vsi anketirani učenci so zadovoljni z malico, kar kaže na to, da je malica izbrana po 

okusu učencev. 

 

6. Tvoji predlogi za malico, kaj si želiš, kaj bi spremenil…(27 odgovorov, kar predstavlja 

64% učencev, ki so sodelovali v anketi.) 

 

Pica – 8x 

Hamburger – 4x 

Hot dog – 3x 

Tunin namaz – 2x 

Večkrat močnik – 2x 

Mlečni riž/gres 

Mlečna kaša 

Kruh 

Večkrat kakav – 2x 

Večkrat sirček za namazat 

Večkrat pomarančo 

Večkrat poli salamo 

Več mleka – 3x 

Več mlečnega 

Žganci v mleku – 2x 

Kislo mleko 

Več paradižnika 

Več jogurta 

Pašteta 

Vsak dan sadje 

Sladoled – 2x 

Tortica – 3x 

Palačinke – 3x 

Čokolino – 2x 

Čokoladni kosmiči 



Kosmiči 

Čevapčiči 

Lepinja s pleskavico 

Šmorn 

Nič ne bi spremenil. 

Vse je ok. – 3x 

 

Brez odgovora: 15, kar predstavlja 36% učencev, ki so sodelovali v anketi. 

 

Iz ankete je razvidno, da kljub temu, da so anketirani učenci z malico zadovoljni, imajo 

kar nekaj predlogov. Predlogov za malico je več kot predlogov za zajtrk, saj več učencev 

malica. Štirje učenci so napisali, da je vse ok in da ne bi nič spremenili. 

 

7. Ali si zadovoljen s kosilom? 

 

a.  da  - 40  odgovorov – 96% učencev, ki so sodelovali v anketi. 

b.  ne  - 1 odgovor – 2% učencev, ki so sodelovali v anketi. 

c.  v šoli ne jem kosila - 0 odgovorov, kar je 0 % učencev, ki so sodelovali v anketi. 

e. brez odg. – 1 učenec, kar je kar je 2 % učencev, ki so sodelovali v anketi. 

 

Iz ankete je razvidno, da je večina anketiranih učencev zadovoljna s kosilom. 

 

8. Tvoji predlogi za kosilo, kaj si želiš, kaj bi spremenil ……(26 učencev- 62% učencev, 

ki so sodelovali v anketi.) 

 

Večkrat krompir – 5x 

Pečen krompir 

Pečeno meso 

Več peciva 

Sveži pomarančni sok 

Solata – 3x 

Krompirjeva solata 

Ribe – 5x 

Špageti 

Čufti 

Mlinci 

Kremšnita 

Riž 

Pečen piščanec - 5x 

Palačinke – 3x 

Juha – 3x 

Čaj 

Sok 

Svaljki – 2x 

Večkrat špagete s faširanim mesom – 2x 

Večkrat špagete z grahom 



Večkrat makarone z omako 

Večkrat pommes frites – 2x 

Večkrat meso s polivko – 2x 

Večkrat sladoled – 4x 

Večkrat sladico 

Večkrat močnik 

Več paradižnika v solati 

Vampi 

Golaž 

Pasulj 

Več pečenega 

Več sadja 

Vse je ok. – 3x 

 

Brez odgovora - 16 oseb – 38% učencev, ki so sodelovali v anketi. 

 

Tudi predlogi za kosilo so raznoliki in individualni, kar se vidi po nizki frekvenci 

posameznih predlogov. V odgovorih se večkrat pojavi krompir, pečen piščanec, ribe in 

sladoled. 16 anketiranih učencev odgovora ni podalo iz česar lahko sklepamo, da nimajo 

predlogov in so s kosilom najverjetneje zadovoljni. 

 

Učenci, ki so odgovorili na vprašanje so torej z obroki zadovoljni, kar je pohvalno za 

našo kuhinjo. Glede na rezultate lahko sklepamo, da so obroki okusni. 

 

Pri interpretaciji rezultatov moramo upoštevati, da skoraj polovica učencev ankete ni 

izpolnila. Razlogi so lahko različne omejitve učencev, eden izmed dejavnikov pa je lahko 

tudi konec šolskega leta, saj se najverjetneje marsikateremu učencu anket ni ljubilo 

izpolnjevati ali pa zaradi drugih dejavnosti, ni bilo časa za to. 

 

 

Novo mesto, 14. 7. 2016                                                                      Blanka Stariha Šašek 


