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ANALIZA  REZULTATOV ANKETE O ZADOVOLJSTVU S ŠOLSKO PREHRANO 
UČENCEV V ŠOLSKEM LETU 2017/2018  
 

Anketa je bila izvedena v mesecu maju 2018 v 3. b, 4. b, 5. b, 6. b, 7. b, 8. b, 9. b razredih, na 

šoli v računalniški učilnici. Sodelovalo je 143 učencev od 156, kar je 91,2 % učencev iz 

b-razredov . Skupno smo anketirali 24,9 % vseh učencev na šoli.  

Pri izpolnjevanju ankete so sodelovali skoraj vsi učenci izbranih razredov, ki so bili v času izvedbe 

ankete pri pouku. Nekaj učencev ni želelo sodelovati pri izpolnjevanju ankete.    

Učenci so odgovarjali na 12 različnih vprašanj. Pri nekaterih vprašanjih je bilo možno izbrati 

enega ali več odgovorov. Nekatera anketna vprašanja o »zadovoljstvu« s šolsko prehrano so bila 

sestavljena tako, da so učenci lahko predlagali nove jedi, ki bi jih želeli na šolskem jedilniku.  

Nekaj učencev je nepravilno označilo razred, ki ga dejansko obiskujejo (4 %). 

Na vprašanje katere obroke učenci zaužijejo v šoli, je večina učencev odgovarjali, da jedo malico, 

več kot 70 % učencev je naročena na kosilo, na zajtrk je naročeno le nekaj učencev, popoldansko 

malico pa ima manjše število učencev iz 3., 4. In 5. razreda.  

81 % učencev je seznanjenih s šolskim jedilnikom, ostali ne.  

Na vprašanje o zadovoljstvu s šolsko prehrano je 52 % učencev nezadovoljnih s kakovostjo 

šolske prehrane. Skoraj 60 % učencev je mnenja, da je hrane dovolj. Skoraj 40 % učencev pa je 

mnenja, da je hrane premalo. 

Več kot 50 % učencev meni, da je na jedilniku dovolj sadja in zelenjave, več kot 30 % učencev si 

želi več sadja.   

Na vprašanje ali je hrana okusna je pritrdilno odgovorilo skoraj 35% učencev. Skoraj 30% 

učencev je mnenja, da so jedi premalo slane ali sladke. Da so jedi brez okusa je mnenja več kot 

30 % učencev. 

Učenci iz vseh razredov najpogosteje pojedo za kosilo meso in njoke, testenine z omako, 

palačinke in carski praženec, domači puding in kupljene sladice, pomfri ... Redkeje pojedo 

različne enolončnice. 

Kot nove jedi za malico učenci predlagajo čevapčiče, pico, čokolino, palačinke, blejske 

kremšnite, jajca, sladoled, sadno kupo, hrenovke ... 
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Kot nove jedi za kosilo učenci predlagajo pico, njoke, čevapčiče, štruklje, pomfri, škampe, 

burgerje, hrenovke ... 

Pravila o kulturnem prehranjevanju pozna 96 % učencev. 

S kulturo obnašanja pri jedi je zadovoljnih 50 % učencev.  

 

ANALIZA - Grafi    

 

   
 

 
 

Kateri razred obiskuješ?  (n = 143)  
Možnih je več odgovorov  

 
 

 

 
 

Spol:  (n = 141)  
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Katere obroke zaužiješ v šoli?  (n = 143)  
Možnih je več odgovorov  

 
 

 

 
 

Ali si seznanjen/a s šolskim jedilnikom?  (n = 142)  

 
 

 

 
 

Ali si zadovoljen/a s kakovostjo jedi, ki jih ponuja šolska kuhinja?  (n = 140)  

 
 

 
 

 

Jedi, ki jih ponuja šolska kuhinja za kosilo je:  (n = 139)  
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Ali je na šolskem jedilniku za malico dovolj sadja in zelenjave?  (n = 143)  

 
 

 

 
 

Jedi, ki so na šolskem jedilniku so:  (n = 143)  
Možnih je več odgovorov  

 
 

 

 
 

Najpogosteje pojem za šolsko kosilo:  (n = 131)  
Možnih je več odgovorov  
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  Odgovori Frekvenca 

  krompir in špinača 

  pizza ,filane paprike 

  sladoled,pica,več špagetov z omako 

  pizza,filane paprike 

  njoki v smetanovi omaki 

  mogoče bi bilo lahko mal več sladic 

  čufte 

  sladoled 
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  pomfri,zreske... 

  pica 

  pica,sladoled 

  špagete 

  štrudelj 

  juha 

  lazanja 

  pico 

  vaniiljev kornet 

  vanilijev kornet 

  nisem na kosilu 

  ne jem šolskega kosila 

  cmoki z marmelado 

  pire krompir,goveje meso in špinača 

  nism na kosilu 

  kruhovi cmoki 

  musako 

  sladoled in pica s kečapom 

  cmoki 

  ponfri,dunajski zrezek 

  pomfrit 

  niimam solskega kosila 

  nič, ker nimam kosila 

  palačinke 

  pizza 

  nč 

  pica ki ni margarita 

  solata z kumaro in papriko 

  pohančki 

  jabolčna pita 

  skutni štruklji, pizza margarita 
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  sladkarije 

  nimam kosila 

  donnught 

  pizzo 

  kruh 

  pomfri 

  pica,čufte, polnjena paprika 

  špageti s mesno omako 

  sladoled,pica,čevapčiči, 

 
 

 

 

Predlagaj eno novo jed, ki bi jo želel/želela na šolskem jedilniku pri malici.   

 

  nutela 

  štrukelj 

  pica,čevapčiči 

  čokoladno liziko 

  palacinke 

  sadno kupo 

  jajca 

  sladoled 

  torta,bomboni,čevapčiči,čokolada,sladoled,palačinke,sirni burek,sadni smuti,krof.bomboni 

  jagode 

  čokolino 

  knedli 

  blejska kremšnita 

  pica 

  pleskavice in kruh in sladkan čaj 

  sadje 

  ,hamburger 

  jabolčni štrudel 

  toast ,čokolešnik ,čokolino 
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  jajca in hrenovke 

  rogljiček 

  palačinke,čokoladni mus,torto,vanilijev puding,jajca na oko,vaflje, datlje 

  blejske kremnšite 

  mesni burek 

  kruh z različnimi namazi 

  jajca, hrenovke 

  toast 

  ledeni čaj,drisini. 

  sirove štručke 

  sadna kupa 

  30 / 82 

 

 
 

 

Predlagaj eno novo jed, ki bi jo želel/želela na šolskem jedilniku pri kosilu.   

 

  burek 

  čevapi 

  krompir 

  pizzo in burgerje ter ledeni čaj 

  čufte 

  knedelne 

  jajca 

  boljsa pizza ki ni margarita 

  lezanja samo z mesom 

  torto 

  kompot 

  medaljoni 

  pica 

  fish and chips 

  njoki 

  škampi,pomfri,limonada. 
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  morska hrana 

  bučna juha 

  burgerji 

  ocvrti sir 

  čevapčiče in hrenovke 

  maknakci 

  perotničke 

  testenine 

  burgerje 

  hotdog 

  praženo papriko ,in testenine in  meso z gobovo omako 

  juho s knedli 

  juha s knedli 

  škampi,pomfri ,limonada 

  30 / 91 

 
 

 

 

Ali poznaš pravila o kulturnem prehranjevanju?  (n = 138)  

 
 

 

 
 

Si zadovoljen/zadovoljna s kulturo obnašanja pri jedi na šoli?  (n = 136)  
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