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ANKETA O ZADOVOLJSTVU UČENCEV S ŠOLSKO PREHRANO 

 
 

Zakon o šolski prehrani (ZŠolPre), Uradni list RS, št. 43/2010, v svojem 27. 
členu nalaga šoli, da vsaj enkrat letno preveri stopnjo zadovoljstva učencev s 

šolsko prehrano.  
Februarja 2012 smo anketirali 136 učencev. Pri posameznih odgovorih so 

odstopanja, ker učenci niso odgovorili na vsa vprašanja.   
 

Rezultati ankete: 
 

SPOL  

 

I. vzg.- izobr. 

obdobje 

II. vzg.- izobr. 

obdobje 

III. vzg.- izobr. 

obdobje 

Moški 19 31 26 

Ženski 21 23 16 

Skupaj 40 54 42 

 

1.)  Ali zajtrkuješ? 
 

 I. vzg.- 

izobr. 
obdobje 

II. vzg.- 

izobr. 
obdobje 

III. vzg.- 

izobr. 
obdobje 

Skupaj 

Vsak dan 
 

16 40% 17 32% 27 60% 60 43% 

Občasno 

 

21 52% 27 51% 13 29% 61 44% 

Nikoli 

 

3 8% 9 17% 5 11% 17 12% 

 
Če je odgovor nikoli, je sledilo dodatno vprašanje: Zakaj?  

Odgovor:Ker dolgo spim.  
  

2.)  Ali imaš rad/a? 
 

 I. vzg.- izobr. 
obdobje 

II. vzg.- izobr. 
obdobje 

III. vzg.- izobr. 
obdobje 

DA NE DA NE DA NE 

Mlečne 
izdelke 

39 98% 1 2% 47 89% 6 11% 40 89% 5 11% 

Meso in 

mesne 
izdelke 

34 87% 5 13% 50 96% 2 4% 41 91% 4 9% 

Sadje 
 

36 92% 3 8% 50 94% 3 6% 42 95% 2 5% 

Zelenjavo 

 

32 82% 7 18% 40 77% 12 23% 36 80% 9 20% 
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3.)  Ali poješ vsaj en sadež dnevno? 
 

 I. vzg.- 
izobr. 

obdobje 

II. vzg.- 
izobr. 

obdobje 

III. vzg.- 
izobr. 

obdobje 

DA 
 

28 80% 45 87% 38 86% 

NE 
 

7 20% 7 13% 6 14% 

 

 
4.)  Ali ti je všeč šolska malica? 

 

 I. vzg.- izobr. 

obdobje 

II. vzg.- izobr. 

obdobje 

III. vzg.- izobr. 

obdobje 

DA 32 91% 49 72% 7 24% 

NE 3 9% 19 28% 22 76% 

Če da, zakaj? - ker je dobra,  

- je zdrava, 

- raznolika, 

- veliko mlečnega, 

- pogosto je namaz, 

- meni je vse fino, 

- ker sem lačna. 

- ker je dobra,  

- je zdrava,  

- je raznolika, 

- ker je hot dog, 

- je veliko mlečnih 

izdelkov, 

- je sadje, 

- so namazi, 

pašteta. 

 

 

- je raznolika, 

- je dobra, 

- je hot dog, pica, 

- je jogurt. 

Če ne, zakaj? - zaradi namazov, 

- ker ni dobra, 

- vsega ne pojem, 

- je vedno isto. 

 

- je vedno isto, 

- preveč kruha, 

- ne maram 

namazov, paštete. 

- velikokrat je isto, 

- je veliko namazov, 

- vsak dan je isto,  

- je preskromna, 

- redko je 

hamburger. 

 

Kaj si želiš za malico? 
 

I. vzg.- izobr. 
obdobje 

II. vzg.- izobr. 
obdobje 

III. vzg.- izobr. 
obdobje 

- palačinke, 

- kebab, 

- pico, 

- hamburger, 

- hrenovke, 

- suho salamo, 

- več sadja, 

- Zdenka sir. 

- palačinke, 

- musli, 

- pico, 

- hamburger, 

- jogurt, 

- več toplih 

obrokov, 

- bolj nasiten obrok, 

- pomfri,  

- burek, 

- jajčka. 

- pico, 

- palačinke, 

- čokolešnik, 

- več mlečnih 

izdelkov, 

- boljše jogurte, 

- več testenin, 

- večkrat sendvič, 

- več toplega, 

- več testenin. 

 



DVOJEZIČNA OSNOVNA ŠOLA I LENDAVA 
1. SZ. LENDVAI KÉTNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 

 

Anketa o zadovoljstvu učencev s šolsko prehrano v šol. letu 2011/12 3 

5.) Ali ti je všeč šolsko kosilo? 

 

 I. vzg.- izobr. 
obdobje 

II. vzg.- izobr. 
obdobje 

III. vzg.- izobr. 
obdobje 

DA 22 96% 40 95% 29 76% 

NE 1 4% 2 5% 9  24% 

Če da, zakaj? - je zdravo, 

- je dobro, 

- je različno, 

- ni preveč 

zasoljeno,  

- določena hrana mi 

je všeč (panirano, 

palačinke, …). 

- je zdravo, 

- je dobro, 

- je raznoliko, 

- so testenine, 

- so dobre ribe, 

- je dunajski zrezek. 

- ni preveč 

zasoljeno,  

- hrana je okusna, 

- je raznoliko. 

Če ne, zakaj? - ne maram omake. - juhe niso dobre, 

- je preveč zdravo, 

- ob mesu in rižu je 

še zelenjava. 

- samo en meni je, 

- ni sladice, 

- mi ni všeč, 

 

- ni dobra izbira 

 

Kaj si želiš za kosilo? 
 

I. vzg.- izobr. 

obdobje 

II. vzg.- izobr. 

obdobje 

III. vzg.- izobr. 

obdobje 
- testenine, 

- pica, 

- hamburger, 

- juho, 

- mlince, 

- pire, 

- makarone s 

prelivom, 

- ribe, 

- piščančje meso, 

- čufte, 

- čufte, 

… 

 

- testenine, 

- pico, 

- hamburger, 

- pomfri, 

- palačinke, 

- kebab, 

- trgance, 

- mafine,  

- zeljne krpice, 

- krvavice, 

- štruklje,  

- mlince,  

- njoke,  

- več sladic, 

… 

-večkrat dunajski 

zrezek, priloga riž, 

krompir, 

- polnjene panirane 

zrezke, 

- paradižnikovo 

juho, 

- testenine z omako, 

- kebab, 

- sladico, 

- čufte, 

- ribe, 

- piščančje meso, 

- lazanjo, 

… 

 

 
 

Večina učencev je s šolsko prehrano (malico in kosilom) zadovoljnih. 
Izstopa 3. triada, kjer je kar 76% učencev z malico nezadovoljnih. Kot pogost 

razlog navajajo, da se velikokrat ponavlja, je veliko namazov, hladna in 

preskromna. Kosilo je pri vseh učencih označeno kot dobro, predvsem v 1. 
triadi. 

 
Za malico si seveda želijo več hitro pripravljene hrane, palačinke in več toplih 

obrokov. Za kosilo si želijo prav tako hitro pripravljeno hrano, pogosto ocvrto 
hrano s prilogo.  

 
Zaskrbljujoče je, da redno zajtrkuje samo 43% učencev, občasno 44%. 
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Velika večina ima rada raznoliko hrano, kar 86% jih poje vsaj en sadež 

dnevno. Izstopa podatek, da v povprečju kar 20% učencev odklanja zelenjavo, 
najbolj izstopa 2., nato 3. triada. Meso in mesne izdelke najbolj odklanjajo 

učenci 1. triade.  
 

 
Pripravila: Kornelija P. Palfi 

 
Lendava, 28. 3. 2012 

 
 

 
 


