
1 
 

ANALIZA ANKETE O ŠOLSKI 

PREHRANI 
ZA ŠOL.LETO 2019/20 

 
 

 

 

 

 

 



2 
 

 

KAZALO: 

 

KAZALO ............................................................................................................... 2 

 

UVOD .................................................................................................................... 4 

 

ANALIZA ANKETE ZA UČENCE O ŠOLSKI PREHRANI- 2019/2020 ......... 5 

Analiza posameznih vprašanj anketnega vprašalnika 

1. Vprašanje: V šoli jem ..................................................................................... 5 

2. Vprašanje: Kako bi ocenil šolsko malico? ..................................................... 5 

3. Vprašanje: Oceni šolsko malico glede na količino hrane, ki ti je ponujena. . 6 

4. Vprašanje: Se kdaj zgodi, da malice ne poješ? .............................................. 7 

Malice ne pojem, ker .......................................................................................... 7 

5. Vprašanje: Zapiši nekaj svojih predlogov za malico ..................................... 7 

6. Vprašanje: Kako bi ocenil šolsko kosilo? ...................................................... 9 

7. Vprašanje: Oceni šolsko kosilo glede na količino hrane, ki ti je ponujena ... 9 

8. Vprašanje: Se kdaj zgodi, da kosila ne poješ? ............................................. 10 

9. Vprašanje: Zapiši nekaj svojih predlogov za kosilo .................................... 11 

10. Vprašanje: Kako bi ocenil šolski zajtrk?.................................................... 12 

11. Vprašanje: Kako bi ocenil popoldansko malico? ....................................... 13 

12. Vprašanje: Bi želel kuharicam kaj sporočiti? ............................................ 14 

 

ANALIZA ANKETE ZA STARŠE O ŠOLSKI PREHRANI- 2019/2020 ........ 15 

Analiza posameznih vprašanj anketnega vprašalnika 

1.Vprašanje: Ali vaš otrok zajtrkuje? ............................................................... 15 

2. Vprašanje: Menite, da lahko šolska malica nadomesti zajtrk? .................... 16 

3. Vprašanje: Gotovo se o šolski prehrani s svojimi otroki pogovarjate tudi 

doma. Menite, da je vaš otrok s prehrano v šoli .............................................. 17 

4. Vprašanje: Menite, da je vaš otrok pri hrani ................................................ 17 



3 
 

5. Vprašanje: Moj otrok ima za malico najraje: ............................................... 18 

6. Vprašanje: Moj otrok pri malici nerad je ..................................................... 19 

7. Vprašanje: Menite, da je šolska malica za vašega otroka količinsko 

zadostna? .......................................................................................................... 20 

8. Vprašanje:  Moj otrok ima za kosilo v šoli najraje ...................................... 20 

9. Vprašanje: Moj otrok pri kosilu v šoli nerad je ........................................... 21 

10. Vprašanje: Menite, da je šolsko kosilo za vašega otroka količinsko 

zadostno? .......................................................................................................... 22 

11. Vprašanje: Ali menite, da se jedi na jedilniku prepogosto ponavljajo? .... 23 

12. Vprašanje: Ocenite vaše splošno zadovoljstvo s šolsko prehrano. ............ 23 

13. Vprašanje: Želite v zvezi s šolsko prehrano karkoli predlagati, pripomniti, 

pohvaliti? .......................................................................................................... 24 

14. Vprašanje: V zvezi s šolsko prehrano želim sporočiti ............................... 24 

 

ZAKLJUČEK ...................................................................................................... 25 

 

PRILOGE: ........................................................................................................... 26 

Anketa za učence o šolski prehrani .................................................................. 26 

Anketa za starše o šolski prehrani .................................................................... 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

UVOD 

 

Potem ko se po zelo hitrem razvoju v zgodnjem otroštvu razvoj telesa sredi otroštva nekoliko 

umiri, se znova zelo okrepi v času pubertete.  

V času odraščanja je prehrana ključnega pomena, saj telo za izgradnjo kostnine, mišic, 

notranjih organov in za delovanje možganov nujno potrebuje snovi, ki jih vsebuje hrana.  

V tem obdobju ni pomembno samo to, da dovolj ješ, pomembno je, da ješ kakovostno, 

raznoliko in zdravo hrano. Zato se v naši šoli trudimo, da učencem ponujamo kar se da zdravo 

in uravnoteženo prehrano. 

Zavedamo se, da so prehranjevalne navade, okusi, potrebe in želje otrok različne, zato smo 

želeli preveriti kako organizirana prehrana v naši šoli zadovoljuje potrebe naših učencev in 

njihovih staršev. 

V skladu z Zakonom o šolski prehrani smo v mesecu juniju (od 13.6.2020 do 16.7.2020) 

izvedli anketo s katero smo preverili zadovoljstvo s šolsko prehrano. 

Anketni vprašalnik je izpolnilo 72 učencev, kar predstavlja  67% vseh učencev naše šole. 

Rezultati anketnega vprašalnika so predstavljeni v spodnji analizi.  
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ANALIZA ANKETE ZA UČENCE O 

ŠOLSKI PREHRANI- 2019/2020 
 

Analiza posameznih vprašanj anketnega vprašalnika 

1. Vprašanje: V šoli jem  

Možnih je več odgovorov (n = 72) 

Podvprašanja Enote 

   Frekvence % 

  zajtrk 14 9% 

  malico 71 46% 

  kosilo 67 43% 

  popoldansko malico 3 2% 

  SKUPAJ 155 100% 

 

 
 

 

Komentar: Na vprašanje je odgovorilo 72 učencev, od teh učencev v šoli je malico največ 

učencev, in sicer 46%.  Ker nekateri ne jedo kosila je procent učencev, ki v šoli jedo kosilo 

nekoliko manjši, in sicer 43%. Le 9% učencev v šoli zajtrkuje, na popoldansko malico pa je 

prijavljenih 2% učencev. Iz dobljenih podatkov lahko sklepamo, da je malica večini otrok 

glavni obrok v šoli. Zato je potrebno pri načrtovanju jedilnika nameniti posebno pozornost 

malici, katera naj bo sestavljena iz raznolikih in zdravih živil. 

 

 

2. Vprašanje: Kako bi ocenil šolsko malico?   

(n = 70)  

 

 

Podvprašanja Odgovori 

     1 2 3 4 5  Skupaj 

   

zelo slabo 

0 

 (0%) 

2  

(3%) 

5  

(7%) 

9 

(13%) 

54 

(77%) 

 

odlično 

70 

(100%) 
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Komentar: Od sedemdesetih učencev, ki so odgovorili na zastavljeno vprašanje jih je 77% 

ocenilo, da je malica v šoli odlična, z oceno prav dobro je malico ocenilo 13% učencev, z 

oceno dobro 7% učencev in 3% učencev je malici dodelilo oceno slabo. Nobeden izmed 

anketiranih učencev ni malice ocenil, kot zelo slabe. Iz dobljenih podatkov lahko sklepamo, 

da so učenci z izbiro živil, ki jih zaužijejo pri malici zelo zadovoljni, saj je več, kot polovica 

učencev malico ocenila, kot odlično.       
 

 

 
 

 

3. Vprašanje: Oceni šolsko malico glede na količino hrane, ki ti je 

ponujena.   
(n = 70)  
 

 

  Odgovori Frekvenca Odstotek 

  1 (hrane je pri malici premalo) 11 16% 

  2 (hrane je pri malici ravno prav) 55 78% 

  3 (hrane je pri malici preveč) 4 6% 

  Skupaj 70 100% 

 

        

 

 
 
 

Komentar: Učence smo povprašali, kakšno mnenje imajo glede količine hrane, ki jim 

pripada pri malici. Večina, in sicer 78% vprašanih učencev je odgovorilo, da je hrane pri 

malici ravno prav. 16% jih meni, da je hrane pri malici premalo in 6% učencev meni, da je 

hrane preveč. Iz odgovorov lahko sklepamo, da so količine hrane pri malici zadostne za 
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večino učencev. Imajo pa učenci možnost, da po potrebi dobijo dodatne količine hrane. 

 

 

4. Vprašanje: Se kdaj zgodi, da malice ne poješ?  (n = 69)  

 
 

 

  Odgovori Frekvenca Odstotek 

  1 (ne) 46 67% 

  2 (da) 23 33% 

  Skupaj 69 100% 

 

  
  

 

 

 Malice ne pojem, ker   (n = 22)  

 

  Odgovori Frekvenca Odstotek 

  1 (nisem lačen) 10 45% 

  2 (mi ta hrana ni všeč) 7 32% 

  3 (se slabo počutim) 0 0% 

  4 (drugo) 5 23% 

  Skupaj 22 100% 

 
 

 

Pod odgovor, kjer je so imeli učenci možnost navesti druge razloge, zakaj malice v šoli ne 

pojedo so odgovorili:  
 

  Odgovori Frekvenca Odstotek 

  ker mi ne paše 1 1% 

  ker je preveč 1 1% 

  me boli trebuh 1 1% 

  ker se mi mudi 1 1% 

  Skupaj 4 6% 

 

 

Komentar: Največ učencev, in sicer 45 % od 22 učencev je odgovorilo, da kadar malice ne 

pojedo je to zato, ker niso lačni. 32% učencev malice ne pojedo, če jim hrana ni všeč, ostalih 

23% pa je navedlo različne vzroke, kot so: ker mi ne paše, ker je hrane preveč, ker me boli 

trebuh, ker se mi mudi,… Iz odgovorov lahko sklepamo, da učenci malice ne pojedo, ker niso 

lačni. In ne zato, ker ne bi zadovoljevala njihovih želja in okusov. 
 

5. Vprašanje: Zapiši nekaj svojih predlogov za malico:   
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  Odgovori Frekvenca Odstotek 

  sladoled 1 1% 

  hamburger 16 19% 

  mleko in piškoti 1 2% 

  hot dog 7 8% 

  juha 1 1% 

  pizza 6 7% 

  namaz, skutin namaz 2 2% 

  mesni burek 2 2% 

  jajčka vseh vrst 5 6% 

  solatni krožnik 1 1% 

  krof 3 3% 

  topli sendvič 2 2% 

  kakav 2 2% 

  palačinke, ajdove palčke 9 10% 

  med in kruh 1 1% 

  puding 3 3% 

  razne štručke 1 1% 

  jogurt, grški jogurt, kislo mleko 2 2% 

  sendvič 2 2% 

  ocvrti kruh 1 1% 

  kosmiči 4 5% 

  sok 4 5% 

  kebab 1 1% 

  mlečni riž, mlečni zdrob 4 5% 

  pohan zrezek 1 1% 

  krompir 1 1% 

  čokoladni kosmiči-čokolino 4 5% 

  Skupaj 86 100% 

 
Komentar: Veliko število učencev je podalo predlog, kaj bi jedli za malico. Nekaj med njimi 

je imelo več predlogov. Med predlogi se največkrat pojavijo hamburger, pica, hrenovke-hot 

dog in palačinke. Iz odgovorov sklepamo, da imajo naši učenci radi hitro in mesno prehrano. 

Ta živila sodijo v vrh prehranske piramide in jih je potrebno uživati zmerno, kar pomeni, da 
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se na jedilniku šole, ki  sledi smernicam zdrave prehrane, ne pojavljajo preveč pogosto. Otroci 

pa imajo tako hrano radi in si jo želijo večkrat na jedilniku. 

 

6. Vprašanje: Kako bi ocenil šolsko kosilo?  (n = 68) 

 
  

Podvprašanja Odgovori 

     1 2 3 4 5  Skupaj 

  zelo slabo 
2  

(3%) 

0  

(0%) 

2  

(3%) 

12 

(18%) 

52 

(76%) 

 

  odlično 

68 

(100%) 
 

 

 

Komentar: Od oseminšestdeset učencev, ki so odgovorili na zastavljeno vprašanje jih je 76% 

ocenilo, da je kosilo v šoli odlično, z oceno prav dobro je kosilo ocenilo 18% učencev, z 

oceno dobro 3% učencev in 3% učencev je malici dodelilo zelo slabo. Nobeden izmed 

anketiranih učencev ni malice ocenil, kot slabe. Iz dobljenih podatkov lahko sklepamo, da so 

učenci z izbiro hrane, ki jih zaužijejo pri kosilu zelo zadovoljni, saj je več, kot polovica 

učencev kosilo ocenila, kot odlično. 
       
 

7. Vprašanje: Oceni šolsko kosilo glede na količino hrane, ki ti je 

ponujena(n = 66)  

  Odgovori Frekvenca Odstotek 

  1 (hrane je pri kosilu premalo) 5 8% 

  2 (hrane je pri kosilu ravno prav) 59 89% 

  3 (hrane je pri kosilu preveč) 2 3% 

  Skupaj 66 100% 
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Komentar: Učence smo povprašali, kakšno mnenje imajo glede količine hrane, ki jim 

pripada pri kosilu. Večina, in sicer 89% vprašanih učencev je odgovorilo, da je hrane pri 

kosilu ravno prav. 8% jih meni, da je hrane pri kosilu premalo in 3% učencev meni, da je 

hrane preveč. Iz odgovorov lahko sklepamo, da so količine hrane pri kosilu zadostne za 

večino učencev. Imajo pa učenci možnost, da po potrebi dobijo dodatne količine hrane pri 

vseh šolskih obrokih. 

 
 

 
 

 

8. Vprašanje: Se kdaj zgodi, da kosila ne poješ?  (n = 68)  
 

 

 

  Odgovori Frekvenca Odstotek 

  1 (ne) 33 49% 

  2 (da) 35 51% 

  Skupaj 68 100% 

  

  

 

 

Kosila ne pojem, ker  (n = 33)  

 

  Odgovori Frekvenca Odstotek 

  1 (nisem lačen) 15 45% 

  2 (mi ta hrana ni všeč) 10 30% 

  3 (se slabo počutim) 2 6% 

  4 (drugo:) 6 18% 

  Skupaj 33 100% 
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  Odgovori Frekvenca Odstotek 

  ker se mi mudi 1 1% 

  ne jem kosila 1 1% 

  ker počasi jem 1 1% 

  imam kazen 1 1% 

  Skupaj 4 6% 

 

 

Komentar: Največ učencev, in sicer 45 % od 33 učencev je odgovorilo, da kadar kosila ne 

pojedo je to zato, ker niso lačni. 30% učencev kosila ne pojedo, če jim hrana ni všeč, ostalih 

18% pa je navedlo različne vzroke, kot so: ker se mi mudi, ker kosila v šoli ne jem, ker počasi 

jem, ker imam kazen… Iz odgovorov lahko sklepamo, da učenci kosila ne pojedo, ker niso 

lačni.  
 

 

 
 

9. Vprašanje: Zapiši nekaj svojih predlogov za kosilo:  

  

  Odgovori Frekvenca Odstotek 

  hrenovka v testu 1 2% 

  pire krompir s polnjeno papriko 1 2% 

  omleta 1 2% 

  jabolčni sok 1 2% 

  juha  1 2% 

  pizza 6 7% 

  špinača 1 2% 

  ribe 2 2% 

  puding 1 4% 

  čevapčiči 2 4% 

  palačinke 5 2% 

  krof 1 2% 

  sladoled 5 2% 

  krompir v solati 1 4% 

  gobova juha 1 2% 

  totilije 2 4% 

  ocvrt krompirček 3 2% 
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  pečen krompir 2 4% 

  zelenjavni polpeti 1 2% 

 zrezek, meso 6  

 solata 4  

  mlinci 1 2% 

  kebab 1 2% 

  pečena zelenjava 1 2% 

  zelje  1 2% 

  tortelini, smetanova omaka 1 2% 

  ocvrt kruh 1 2% 

  golaž 2 2% 

  testenine (špageti, makaroni) 6 2% 

  slivovi cmoki 2 2% 

  riž  1 2% 

  Skupaj 45 100% 

 

 

Komentar: Tudi pri predlogih za kosilo, so učenci podali raznovrstne odgovore. Nekaj med 

njimi je imelo več predlogov. Med predlogi se največkrat pojavijo krompir pica, palačinke, 

sladoled, meso in testenine. Prav tako, kot pri predlogih za malico, lahko tudi pri predlogih za 

kosilo sklepamo, da imajo naši učenci radi hitro in mesno prehrano. Ta živila sodijo v vrh 

prehranske piramide in jih je potrebno uživati zmerno, kar pomeni, da se na jedilniku šole, ki  

sledi smernicam zdrave prehrane, ne pojavljajo preveč pogosto.  

 

 
 

 
 

 

 
 

10. Vprašanje: Kako bi ocenil šolski zajtrk?  (n = 13)  

 

 

Podvprašanja Odgovori 

     1 2 3 4 5  Skupaj 

  zelo slabo 
0  

(0%) 

0 

 (0%) 

1  

(8%) 

4 

(31%) 

8 

(62%) 

Odlično  
13 (100%) 
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Komentar: Od trinajstih učencev, ki so odgovorili na zastavljeno vprašanje jih je 62% 

ocenilo, da je zajtrk v šoli odličen, z oceno prav dobro je zajtrk ocenilo 31% učencev in z 

oceno dobro 8% učencev. Nobeden izmed anketiranih učencev ni zajtrk ocenil, kot slab ali 

zelo slab. Iz dobljenih podatkov lahko sklepamo, da so učenci z izbiro živil, ki jih zaužijejo 

pri zajtrku zelo zadovoljni, saj je več, kot polovica učencev zajtrk ocenila, kot odličen.       
 
 

 

11. Vprašanje: Kako bi ocenil popoldansko malico?  (n = 3)  
 

 

Podvprašanja  Odgovori 

     1 2 3 4 5  Skupaj 

  zelo slabo 
0  

(0%) 

0  

(0%) 

1 

(33%) 

0  

(0%) 

2 

(67%) 

 

odlično 

3  

(100%) 
 

 

 

 
 

Komentar: Od treh učencev, ki so odgovorili na zastavljeno vprašanje jih je 67% ocenilo, da 

je popoldanska malica v šoli odlična, z oceno dobro je popoldansko malico ocenilo 33% 

učencev. Nobeden izmed anketiranih učencev ni popoldanske malice ocenil, kot slabo ali zelo 

slabo. Iz dobljenih podatkov lahko sklepamo, da so učenci z izbiro živil, ki jih zaužijejo pri 

popoldanski malici zelo zadovoljni, saj jo je več, kot polovica učencev ocenila, kot odlično.  
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12. Vprašanje: Bi želel kuharicam kaj sporočiti?  (n = 72)  

 

  Odgovori Frekvenca Odstotek 

  1 (ne) 38 53% 

  2 (da) 34 47% 

  Skupaj 72 100% 

 

 
  

 

Komentar: 53% učencev od 72 vprašanih bi želeli kuharicam sporočiti naslednje (odgovori 

so navedeni v tabeli), ostalih 47% učencev se je komentarja vzdržalo. 
 
 

 

 

  Odgovori Frekvenca Odstotek 

  super kuharici 1 3% 

  bodita zdravi in nasmejani; lepo vaju pozdravljam; janny 1 3% 

  so zelo prijazne 2 6% 

  pridne ste! 1 3% 

  hvala za dobro kosilo in malico in hvala, ker sta mi dali 

bombone 
1 3% 

  dobro kuhate! hvala 1 3% 

  da bi imel čokolino 1 3% 

  več zelenjave in manj salam 1 3% 

  hvala za vse 1 3% 

  hvala, ker dobro kuhata in sta prijazni 1 3% 

  dobro malico skuhata! hvala 1 3% 

  hvala ker kuhate in dobro kuhate 1 3% 

  bi se zahvalila 1 3% 

  hvala, dobro kosilo, odlično 1 3% 

  hvala ker dobro kuhate in ste prijazne 2 6% 

  dobro kuhate 1 3% 

  odlični kuharici 2 6% 

  kuharice hvala 1 3% 

  so dobre 1 3% 

  odlično kuhajo 1 3% 

  ste dobre kuharice 1 3% 
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  Marta in Mici dobro kuhata 1 3% 

  hvala ker ste prijazne 1 3% 

  hrana se mi zdi dobra 1 3% 

  skuhate zelo dobre makarone! hvala 1 3% 

  zelo dobro kosilo kuhate, hvala 1 3% 

  super kuhate 1 3% 

  zelo dobro kuhajo, so dobre in prijazne 1 3% 

  da so kuharice najboljše 1 3% 

  lepo kuhajo 1 3% 

  Skupaj 34 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALIZA ANKETE ZA STARŠE O 

ŠOLSKI PREHRANI- 2019/2020 
 

Analiza posameznih vprašanj anketnega vprašalnika 

 

1.Vprašanje: Ali vaš otrok zajtrkuje? (n = 

59) 
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  Odgovori Frekvenca Odstotek 

  1 (nikoli) 8 14% 

  2 (občasno) 15 25% 

  3 (redno) 36 61% 

  Skupaj 59 100% 

 

   
     
 

 

 
 

Tisti, ki so obkrožili, da se njihov otrok redno prehranjuje, so izbirali med možnostmi ali  

zajtrkuje doma ali v šoli. 

 
 

  Odgovori Frekvenca Odstotek 

  1 (doma) 40 68% 

  2 (v šoli) 11 19% 

  Skupaj 51 86% 

 

 

 

Komentar: Od devetinpetdeset staršev, ki so odgovorili na zastavljeno vprašanje jih je 61% 

odgovorilo, da njihovi otroci redno zajtrkujejo. 25% otrok zajtrkuje občasno in 14% otrok 

nikoli ne je zajtrka. Večinoma, in sicer 68% otrok zajtrkuje doma in le 19% otrok zajtrkujejo 

v šoli. Iz podatkov lahko sklepamo, da je kljub temu, da več kot polovica učencev zajtrkuje, 

procent učencev, ki redno zajtrkujejo, zelo nizek, glede na to, da je zajtrk najpomembnejši 

obrok dneva.  
 

 
 

 

 
 

 

 

 

2. Vprašanje: Menite, da lahko šolska malica nadomesti zajtrk?   
(n = 57)  
 

Odgovori Frekvenca Odstotek 

  1 (da) 25 44% 

  2 (ne) 32 56% 

  Skupaj 57 100% 
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Komentar: 44% staršev od sedeminpetdesetih, ki so odgovorili na vprašanje meni, da malica 

lahko nadomesti zajtrk. In le 56% staršev meni, da ne. Glede na rezultate lahko sklepamo, da 

je potrebno starše ozaveščati o pomembnosti zdrave in raznolike prehrane. 

 

 
 

 

3. Vprašanje: Gotovo se o šolski prehrani s svojimi otroki pogovarjate 

tudi doma. Menite, da je vaš otrok s prehrano v šoli:  (n = 56)  

 
 

 

Podvprašanja Odgovori 

     1 2 3 4 5  Skupaj 

  

 zelo nezadovoljen 

0  

(0%) 

0  

(0%) 

9 

(16%) 

22 

(39%) 

25 

(45%) 

 

zelo zadovoljen 

56  

(100%) 
 

 

 
 

 

 

Komentar: 45% staršev od 56 vprašanih je mnenja, da je njihov otrok zadovoljen s prehrano 

v šoli, 39% staršev meni, da so otroci zadovoljni s prehrano in 16% staršev je mnenja, da so 

otroci srednje zadovoljni s ponujano hrano v šoli. Glede na to, da šola sledi smernicam 

zdravega načina prehranjevanje in otrokom ponudi zdravo hrano, je med njimi zagotovo 

hrana, ki ni med otrokovimi najljubšimi, zato sklepamo, da je odstotek otrok, ki so podali 

oceno štiri tako velik. 
 
 

 

4. Vprašanje: Menite, da je vaš otrok pri hrani:(n = 58)  

 

 

 

  Odgovori Frekvenca Odstotek 

  1 (zelo izbirčen, kar pomeni, da je le izbrane jedi) 1 2% 
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  2 (izbirčen, kar pomeni, da nekaterih jedi nima rad) 27 47% 

  3 (sploh ni izbirčen, kar pomeni, da je skoraj vse jedi) 30 51% 

  Skupaj 58 100% 

 

        

 

 
 

 
 

Komentar: 51% staršev od oseminpetdesetih, ki so odgovorili na vprašanja je mnenja, da 

njihov otrok pri hrani ni izbirčen, kar pomeni, da je skoraj vse jedi. 47% staršev je mnenja, da 

je njihov otrok izbirčen, kar pomeni, da ne mara, le nekaterih jedi. In samo 2% staršev je 

mnenja, da je njihov otrok zelo izbirčen, da je le izbrane jedi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Vprašanje: Moj otrok ima za malico najraje:   

 

 

  Odgovori Frekvenca Odstotek 

  hamburger 1 2% 

  salama 1 2% 

 topljeni sir 1 2% 

  pizza 6 12% 
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  puding 1 2% 

  mlečni zdrob 3 6% 

  salamo 1 2% 

  burek 1 2% 

  sadje 2 4% 

  jogurt  2 4% 

  čokoladni namaz 3 6% 

  mlečni riž 2 2% 

  sendvič 4 8% 

  čokoladni kosmiči 2 2% 

  hrenovke 4 2% 

  mlečni riž 1 2% 

  banana, paprika 1 2% 

  karkoli 2 4% 

  ribji namaz 4 8% 

  pašteta 2 4% 

  kruh, čaj, mleko 3 6% 

  Skupaj 47 100% 

 
Komentar: Starši so navedli različne jedi, ki jih ima njihov otrok pri malici najraje. 

Največkrat so odgovorili, da ima otrok za malico najraje pico, sledi mu sendvič in nato ostale 

jedi. Prav tako, kot učenci so tudi starši navedli, da njihovi otroci radi posegajo po hitro 

pripravljeni hrani. Tako starše, kot učence bi bilo potrebno usmerjati v različne dejavnosti, ki 

spodbujajo kulturo zdravega in uravnoteženega prehranjevanja. 

 

 

 

 

 

6. Vprašanje: Moj otrok pri malici nerad je:   

 
 

  Odgovori Frekvenca Odstotek 

  mlečni obrok (mlečni riž, mlečni zdrob, kaše) 6 18% 

  mozarella 1 3% 

  Namazi,paštete 8 24% 

  vse 1 3% 

  banane sadje 1 3% 
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  salame 2 6% 

  kruh s semeni 1 3% 

  jajca 1 3% 

  zelenjava (čebula, česen paprika,solata, paradižnik) 5 15% 

  sir  3 9% 

  jogurt 1 3% 

  polenta 1 3% 

  sladice 1 3% 

  burek 1 3% 

  palačinke 1 3% 

  Skupaj 34 100% 

 
 

Komentar: Starši so navedli različne jedi, ki jih njihov otrok pri malici nemara. Največkrat 

so starši zapisali, da njihov otrok ne mara namazov in paštet, prav tako je velik procent otrok, 

ki ne mara mlečnih obrokov in zelenjave, ki jim je pri malici ponujena. 

 

 

 

 

7. Vprašanje: Menite, da je šolska malica za vašega otroka količinsko 

zadostna?  (n = 59)  

 

 

 

  Odgovori Frekvenca Odstotek 

  1 (da) 58 98% 

  2 (ne) 1 2% 

  Skupaj 59 100% 

 

   
     

 

 

 
 

 

 

Komentar: Od devetinpetdesetih staršev, ki so odgovorili na vprašanje je 98% staršev 

mnenja, da je količina hrane za njihove otroke pri malici zadostna. Iz tega lahko sklepamo, da 

so količine hrane pri posameznih obrokih zadostne. 

 

 

8. Vprašanje:  Moj otrok ima za kosilo v šoli najraje:   

 

  Odgovori Frekvenca Odstotek 
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  pica 1 2% 

  palačinke 1 2% 

  zrezek 3 6% 

  piščanec in mlinci 1 2% 

  ocvrt krompirček 1 2% 

  čufte 2 4% 

  meso 4 8% 

  riž 3 6% 

  sladica 1 2% 

  juho 6 12% 

  golaž 1 2% 

  vse 3 6% 

  enolončnice 1 2% 

  kruhove cmoke 1 2% 

  krompir  7 14% 

  solata 1 2% 

  rižota 2 4% 

  testenine 10 20% 

  vse je dobro 1 2% 

  Skupaj 50 100% 

 

 
 

 

Komentar: Starši so navedli različne jedi, ki jih ima njihov otrok pri kosilu najraje. 

Največkrat so odgovorili, da ima otrok za kosilo najraje testenine, sledi krompir in juha.  
 

 

9. Vprašanje: Moj otrok pri kosilu v šoli nerad je:   

 

 

     Odgovori Frekvenca Odstotek 

     riž 1 3% 

     zeljna solata 1 3% 

     ribe 1 3% 

     fižol 3 8% 

     krompirjeva solata 1 3% 

     zelenjava 4 11% 
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     zelje 2 5% 

     vse 1 3% 

     brokoli 1 3% 

     špinača 1 3% 

     sladice 2 5% 

     rižoto 1 3% 

     kaj trdega 1 3% 

     ješprenj 1 3% 

     vampe 1 3% 

     juha 2 5% 

     jota 1 3% 

     enolončnice 2 5% 

     zelenjavne juhe 1 3% 

     svinjsko meso 1 3% 

     omaka 1 3% 

     solata 6 16% 

     čaj 1 3% 

   Skupaj 37 100% 

 

 

Komentar: Starši so navedli različne jedi, ki jih njihov otrok pri kosilu nemara. Največkrat so 

starši zapisali, da njihov otrok ne mara solate in zelenjave, ki jim je pri kosilu ponujena. 

 
 
 

 

 

 

10. Vprašanje: Menite, da je šolsko kosilo za vašega otroka količinsko 

zadostno?  (n = 59)  

 

 
 

 

  Odgovori Frekvenca Odstotek 

  1 (da) 57 97% 

  2 (ne) 2 3% 

  Skupaj 59 100% 

 

        

 
 



23 
 

Komentar: Od devetinpetdesetih staršev, ki so odgovorili na vprašanje je 98% staršev 

mnenja, da je količina hrane za njihove otroke pri malici zadostna. Iz tega lahko sklepamo, da 

so količine hrane pri posameznih obrokih zadostne. 
 

 

 

11. Vprašanje: Ali menite, da se jedi na jedilniku prepogosto 

ponavljajo?  (n = 59)  

 
 

 

  Odgovori Frekvenca Odstotek 

  1 (da) 15 25% 

  2 (ne) 44 75% 

  Skupaj 59 100% 

 

  
  

 

Komentar: 75% staršev je mnenja, da so jedilniki raznoliki in da se jedi ne ponavljajo 

prepogosto. 25% staršev pa je mnenja, da se jedi na jedilniku prepogosto ponavljajo. Rezultati 

dokazujejo, da so jedi, ki se pojavljajo na jedilniku raznolike. 

 

12. Vprašanje: Ocenite vaše splošno zadovoljstvo s šolsko prehrano.  (n 

= 59)  

 

  Odgovori Frekvenca Odstotek 

  1 (zelo nezadovoljen) 3 5% 

  2 (nezadovoljen) 1 2% 

  3 (niti nezadovoljen niti zadovoljen) 2 3% 

  4 (zadovoljen) 42 71% 

  5 (zelo zadovoljen) 11 19% 

  Skupaj 59 100% 

 

       

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Komentar: Iz rezultatov v zgornji tabeli in grafa lahko sklepamo, da so starši v 71% mnenja, 

da so njihovi otroci zadovoljni s šolsko prehrano. 5% staršev poroča, da so njihovi otroci zelo 
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nezadovoljni z s prehrano v šoli. Iz ankete, ki so jo izpolnjevali učenci pa izhaja, da je v 

povprečju 77% otrok s šolsko prehrano (zajtrk, malica, kosilo) popolnoma zadovoljnih. 
 

 

 

 

 

13. Vprašanje: Želite v zvezi s šolsko prehrano karkoli predlagati, 

pripomniti, pohvaliti?  (n = 59)  

 
 

  Odgovori Frekvenca Odstotek 

  1 (ne) 46 78% 

  2 (da) 13 22% 

  Skupaj 59 100% 

 

        

 
 

 

14. Vprašanje: V zvezi s šolsko prehrano želim sporočiti:   
 

Odgovori Frekvenca Odstotek 

sem zadovoljen 1 9% 

otrok predlaga pohan sir za kosilo, pohvala za sadje 1 9% 

kuharica zelo dobro kuha in je prijazna 1 9% 

manj kruha s semeni 1 9% 

pohvalim naši kuharici 1 9% 

če otrok kakšne jedi ne je, naj se mu ponudi kaj drugega 1 9% 

na šoli je pester in dober jedilnik 1 9% 

pohvala kuharicam za dobro pripravo hrane in če je potrebno se 

prilagodijo tudi otrokom 
1 9% 

pohvala, ker lahko na jedilniku zasledim tudi preproste jedi (štruklji) in 

manj zdrave (hamburger, hot dog)-vse pohvale, kajti tudi to otroci 

potrebujejo! (predvsem pa imajo to zelo radi) in pohvale, ker je te - 

nezdrave hrane le sem in tja - ravno prav ob vsej tej preostali zdravi hrani! 

hvala 

1 9% 

navkljub količini je hči doma takoj lačna, ker se ne naje vedno dovolj - je 

prepočasna pri jedi, rabi nadzor in spodbudo 
1 9% 

več zelenjave 1 9% 

Skupaj 11 100% 
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Komentar: 82% vprašanih ni podalo pripomb, predlogov in pohval  na  šolsko prehrano. 

Starši, ki pa so podali svoje mnenje, so v večini šolsko prehrano, jedilnik in kuharice 

pohvalili.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAKLJUČEK 
 

Učenci so z izbiro živil, ki jih zaužijejo pri posameznih obrokih zadovoljni. Tudi velik 

procent staršev govori o tem, da so njihovi otroci zadovoljni s šolsko prehrano pri hrani pa 

niso izbirčni.  Prav tako so učenci, kot njihovi starši zadovoljni s količino hrane, ki je 

učencem ponujena pri posameznih obrokih, saj imajo možnost, da po potrebi dobijo dodatne 

količine hrane pri vseh obrokih. Kot glavni razlog, da obroka ne pojedo največkrat učenci 

navajajo, da niso lačni. Med predlogi, kaj bi radi jedli pri posameznih obrokih navajajo: 

hamburger, pica, hrenovka, palačinke, sladoled, testenine,… Prav tako, kot učenci so tudi 

starši navedli, da njihovi otroci radi posegajo po hitro pripravljeni hrani. Ne marajo pa 

zelenjavnih namazov, paštet, solate in zelenjave.  
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Odgovori učencev in staršev so pokazali, da imajo naši učenci radi hitro in mesno prehrano. 

Ta živila sodijo v vrh prehranske piramide in jih je potrebno uživati zmerno, kar pomeni, da 

se na jedilniku šole, ki sledi smernicam zdrave prehrane, ne pojavljajo preveč pogosto. Otroci 

pa imajo tako hrano radi in si jo želijo večkrat na jedilniku. Tako starše, kot učence bi bilo 

potrebno usmerjati v različne dejavnosti, ki spodbujajo kulturo zdravega in uravnoteženega 

prehranjevanja. 

 

Glede na to, da je večini otrok malica glavni obrok v šoli je potrebno pri načrtovanju jedilnika 

nameniti posebno pozornost malici, katera naj bo sestavljena iz raznolikih in zdravih živil. 

Prav tako je potrebno starše osveščati, da je zajtrk pomemben obrok dneva, saj je procent 

učencev, ki zajtrkujejo v šoli ali doma zelo nizek, polovica anketiranih staršev pa je mnenja, 

da malica lahko nadomesti zajtrk.  

Seveda bomo še naprej pri načrtovanju prehrane na naši šoli upoštevali načel pestrosti in na 

jedilnik uvrščali živila in jedi, ki jih imajo naši otroci radi. Ker pa se želje in okusi te 

populacije ne skladajo z načeli zdrave in uravnotežene prehrane je pomembno, da priljubljena 

živila kombiniramo s priporočenimi. Še naprej se bomo trudili in poiskali skupno pot, da 

bomo zadovoljili želje in okuse otrok ter priporočila. 

Rezultati ankete nam bodo v pomoč pri organizaciji šolske prehrane v bodoče. Zato se vsem 

staršem in učencem, ki ste si vzeli čas in izpolnili anketni vprašalnik zahvaljujemo za pobude, 

pripombe, mnenja in pohvale. 

 

 
 

 

PRILOGE: 

ANKETA ZA UČENCE O ŠOLSKI PREHRANI  
 

Dragi učenec/učenka,  
pripravili smo anketo o šolski prehrani, s pomočjo katere želimo preveriti, kako ste učenci 
zadovoljni z delom naših kuharic. Vabimo te, da izpolniš anketni vprašalnik. Analizo 
ankete bomo objavili na spletni strani šole. 
 
Veseli bomo tvoje pomoči. Obkljukaj kar zate drži. 

 

1. V šoli jem:   zajtrk 

   malico 
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2. Kako bi ocenil šolsko 
MALICO (obkroži ali 
pobarvaj številko)? 

zelo slabo         odlično 

 

4. Se kdaj zgodi, da malice ne poješ? 
   ne 
   da, zato ker 

(obkroži): 
  nisem lačen 

     mi ta hrana ni všeč 
     se slabo počutim (me boli zob, trebuh..) 
     drugo:____________________________ 
 

5. Zapiši nekaj svojih predlogov za malico: 

 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

6. Kako bi ocenil šolsko KOSILO 
(obkroži številko)? 

zelo slabo          
odlično 

 

8. Se kdaj zgodi, da kosila ne poješ? 

   kosilo 

   popoldansko malico 

1 2 3 4 5 

3. Oceni šolsko malico glede na količino hrane, ki ti je ponujena. 

 hrane pri malici je premalo 

 hrane  pri malici je ravno prav 

 hrane  pri malici je preveč 

 

1 2 3 4 5 

7. Oceni šolsko kosilo glede na količino hrane, ki ti je ponujena. 

 hrane pri kosilu je premalo 

 hrane  pri kosilu je ravno prav 

 hrane  pri kosilu je preveč 
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   ne 
   da, zato ker 

(obkroži): 
  nisem lačen 

     mi ta hrana ni všeč 
     se slabo počutim (me boli zob, trebuh..) 
     drugo:____________________________ 

 

9. Zapiši nekaj svojih predlogov za kosilo: 

 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

 

10. Kako bi ocenil šolski ZAJTRK? 
Odgovori le, če zajtrk ješ v šoli? 

zelo slabo          
odlično 

 

11. Kako bi ocenil šolsko POPOLDANSKO MALICO? Odgovori le, če popoldansko malice ješ v 
šoli? 

zelo slabo          
odlično 

 

12. Bi želel kuharicam kaj sporočiti? 

  ne 

  da: _________________________________________________________ 

            _________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

ANKETA ZA STARŠE O ŠOLSKI PREHRANI 
 

Na šoli se trudimo z različnimi dejavnostmi spodbujati zdravo in kulturno prehranjevanje. V skladu z 
Zakonom o šolski prehrani bi radi preverili zadovoljstvo staršev s šolsko prehrano. 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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Prosimo, da v spodnji anketi označite odgovor, s katerim se najbolj strinjate, oziroma odgovorite na 
zastavljeno vprašanje. Za izpolnjeno anketo se Vam najlepše zahvaljujemo. 
 

1. Ali vaš otrok zajtrkuje? 

 nikoli 

 občasno 

redno, in sicer (obkrožite):   - doma 

               - v šoli 

2. Menite, da lahko šolska dopoldanska malica nadomesti zajtrk? 

 da 

 ne 

 

3. Gotovo se o šolski prehrani s svojimi otroki pogovarjate tudi doma. Menite, da je vaš otrok s 
prehrano v šoli (ustrezno obkrožite): 

ZELO 
nezadovoljen 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 

5 
ZELO 

zadovoljen  
 

 

4. Menite, da je vaš otrok pri hrani: 

ZELO izbirčen, kar pomeni, da je le izbrane jedi 

izbirčen, kar pomeni, da nekaterih jedi nima rad  

sploh NI izbirčen, kar pomeni, da je skoraj vse jedi 

 

5. Moj otrok ima za dopoldansko šolsko malico najraje ______________________________ 

 

 

6. Moj otrok pri dopoldanski šolski malici nerad je _________________________________ 
7. Menite, da je šolska malica za vašega otroka količinsko zadostna? 

 da    ne 
 

8. Moj otrok ima za kosilo v šoli najraje ___________________________________________ 

 

9. Moj otrok pri kosilu v šoli nerad je ______________________________________________ 

 

10. Menite, da je šolsko kosilo za vašega otroka količinsko zadostno? 
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 da    ne 
 

11. Ali menite, da se jedi na jedilniku prepogosto ponavljajo? 

  da    ne 
 

12. Ocenite vaše splošno zadovoljstvo s šolsko prehrano? 

 zelo nezadovoljen 

nezadovoljen 

 niti nezadovoljen niti zadovoljen 

zadovoljen 

zelo zadovoljen 

  

13. Želite v zvezi s šolsko prehrano karkoli predlagati, pripomniti, pohvaliti? 

 ne 

 da, in sicer ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

Prosimo, da izpolnjeno anketo učenec/ učenka vrne razredniku oz. razredničarki. 

HVALA za sodelovanje! 

 


