
ANKETA O ŠOLSKI PREHRANI 2017/2018 

 

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 58 (60%) od skupno 96 

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

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 

2017/2018 so naslednji: 

 

1. Pozanimam se, kakšen bo jedilnik: (58 odgovorov) 

 

a. da -  40 odgovorov, kar znaša 69 % učencev, ki so sodelovali v anketi. 

b. ne - 18 odgovorov, kar znaša 31 % učencev, ki so sodelovali v anketi. 

 

Več kot dve tretjini učencev, ki so sodelovali v anketi, se pozanima, kaj bo na jedilniku. 

31% anketiranih učencev se ne pozanima, kakšen bo jedilnik. 

 

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

 

a. jedilni list    - 25 odgovorov 

b. internet        - 8 odgovorov 

c. od kuharic    - 17 odgovori 

č. od staršev     - 2 odgovorov 

d. od učiteljic   - 6 odgovorov 

e. drugo - 0 odgovorov  

f. ni odgovora   - 3 odgovori 

 

Učenci si pridobivajo informacije na različne načine. Največ učencev si prebere jedilni 

list na oglasni deski. Skoraj tretjina anketiranih učencev o jedilniku poizve pri kuharicah, 

nekateri pa informacije pridobijo tudi od učiteljic, staršev ali pa si jedilni list pogledajo 

na internetu.  

 

3. Ali si zadovoljen z zajtrkom? (53 odgovorov) 

 

a. da  - 10  odgovorov, kar je 19% učencev, ki so podali odgovor v anketi. 

      b. ne – 1 odgovor, kar je 2% učencev, ki so podali odgovor v anketi. 

c. v šoli ne zajtrkujem - 42 odgovorov, kar je 79% učencev, ki so podali odgovor v 

anketi. 

 

V šoli zajtrkuje le 10 sodelujočih v anketi. Od tega 1 učenec ni zadovoljen z zajtrkom.  

 

 



4. Tvoji predlogi za zajtrk, kaj si želiš, kaj bi spremenil… (Odgovor je podalo 7 

učencev.)  

 

Nimam predlogov. – 2 odgovora 

Mi je všeč. 

Z vsem sem zadovoljen, nič ne bi spremenil. 

Lubenico vsak dan. 

Žemljica, čokoladni namaz, jajček. 

Želim si, da bi jedli pleskavice in čevapčiče. 

 

Podanih predlogov je bilo malo, kar ni presenetljivo, saj v šoli zajtrkuje nizek delež 

učencev. Štirje učenci nimajo predlogov oziroma ne bi ničesar spremenili, iz česar lahko 

sklepamo, da jim je zajtrk všeč. Ostali učenci so napisali nekaj različnih predlogov. 

 

 

5. Ali si zadovoljen z malico? (58 odgovorov) 

 

a.  da  - 54  odgovorov,  kar je 93 % učencev, ki so sodelovali v anketi.                                                             

b.  ne  -  3 odgovorov, kar je 5 % učencev, ki so sodelovali v anketi. 

c. ne malicam.  -  1 odgovor, kar je 2% učencev, ki so sodelovali v anketi. 

 

Skoraj vsi anketirani učenci so zadovoljni z malico, kar kaže na to, da je malica izbrana 

po okusu učencev. 3 učenci z malico niso zadovoljni. 

 

6. Tvoji predlogi za malico, kaj si želiš, kaj bi spremenil…(24 odgovorov, kar predstavlja 

41% učencev, ki so sodelovali v anketi.) 

 

Brez predloga ali nič ne bi spremenil – 34 odgovorov, kar je 59 % učencev, ki so 

sodelovali v anketi. 

 

Ostali odgovori: 

 

večkrat pico – 6x 

večkrat hamburger – 5x 

večkrat hrenovke – 3x 

večkrat pomfri – 3x 

ocvrti kruh – 3x 

kuhana jajca – 2x 

jogurt – 2 x 

kuhana jajca – 2x 

palačinke – 2 x 

mlečni riž – 1x 

čokolino – 1x 

mlečni gres – 1x 

klobase – 1x 

burek – 1x 



koruzni žganci z mlekom in jajci – 1x 

pečeno jajce – 1x 

zeliščna štručka s česnom – 1x 

umešana jajca s sirom in šunko – 1x 

kebab – 1x 

ribji namaz in paprika – 1x  

manj salame – 1x 

manj sendvičev – 1x 

več sadja – 1x 

namesto čaja sok – 1x 

  

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 

tudi malica. Veliko učencev je podalo več predlogov hkrati. Največkrat podan predlog je 

bil pica (6x). Pogosti predlogi so še večkrat hamburger, hrenovke, pomfri, ocvrti kruh. 

Ostali predlogi so bili podani enkrat ali dvakrat. 34 učencev ni podalo nobenih 

predlogov za malico iz česar lahko sklepamo, da so z malico zadovoljni in zato predlogov 

nimajo. 

 

7. Ali si zadovoljen s kosilom? 

 

a.  da  - 56  odgovorov, kar je 96% učencev, ki so sodelovali v anketi. 

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

c.  v šoli ne jem kosila - 1 odgovor, kar je  2% učencev, ki so sodelovali v anketi. 

 

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

 

8. Tvoji predlogi za kosilo, kaj si želiš, kaj bi spremenil … 

 

Brez predloga ali nič ne bi spremenil – 37 odgovorov, kar je 64% učencev, ki so 

sodelovali v anketi. 

 

Ostali odgovori: 21 učencev, kar je 36% vseh, ki so sodelovali v anketi. 

 

večkrat makaroni – 6x 

korenčkova juha – 4x 

zelenjavne juhe – 3x 

vampi – 2x 

slivovi cmoki – 2x 

šmorn – 2x 

palačinke – 2x 

juha z rezanci – 2x 

pečen krompir – 2x 

oslič – 2x 

mlinci – 1x 

kruhovi cmoki – 1x 



zrezek – 1x 

enolončnica – 1x 

rižota – 1x 

blitva in krompir – 1x 

lazanja – 1x 

pomfri in dunajski zrezek – 1x 

juha s cmoki – 1x 

sirovi štruklji – 1x 

ocvrt sir – 1x 

pica – 1x 

musaka – 1x 

solata s paradižnikom – 1x 

puding – 1x 

špinačini makaroni – 1x 

kaneloni – 1x 

riž – 1x 

 

Tudi predlogi za kosilo so raznoliki. Največkrat so učenci predlagali makarone in 

različne zelenjavne juhe. 37 anketiranih učencev odgovora ni podalo, iz česar lahko 

sklepamo, da nimajo predlogov in so s kosilom najverjetneje zadovoljni. 

 

Učenci, ki so odgovorili na vprašanja 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 40% učencev ankete ni izpolnilo. 

Razlogi za to 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, 31. 8. 2018                                                                       

 


