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ANKETA O ZADOVOLJSTVU UČENCEV S ŠOLSKO PREHRANO 

 
 

Zakon o šolski prehrani (ZŠolPre-1), Uradni list RS, št. 3/2013, v svojem 19. 
členu nalaga šoli notranjo preverbo zadovoljstva učencev in staršev s šolsko 

prehrano in dejavnosti, s katerimi šola vzpodbuja zdravo prehranjevanje in 
kulturo prehranjevanja.  

 
V šolskem letu 2014/2015 smo anketirali 117 učencev od 2. do 9. razreda (a-

oddelki). Na dan anketiranja niso bili prisotni vsi učenci. 
 

Opomba: *Vsi učenci niso odgovorili na vsa vprašanja.  
                **Odstotki so zaokroženi na celo število.  

 
Rezultati ankete: 

 

SPOL  
 

I. vzg.- izobr. 
obdobje 

(2. – 3. raz.) 

II. vzg.- izobr. 
obdobje 

(4. – 6. raz.) 

III. vzg.- izobr. 
obdobje 

(7. – 9. raz.) 

Moški 8 19 25 

Ženski 15 24 26 

Skupaj 23 43 51 
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1.  Ali zajtrkuješ? 
 

 I. vzg.- 
izobr. 

obdobje 

II. vzg.- 
izobr. 

obdobje 

III. vzg.- 
izobr. 

obdobje 

Skupaj 

Vsak dan 
 

41 52% 29 61% 19 44% 89 53% 

Občasno 
 

28 36% 17 35% 19 44% 64 38% 

Nikoli 

 

9 12% 2 4% 5 12% 16 9% 

 

 
 

 
 

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

 
- ker nimam časa, 

- ker je takoj po prvi uri malica, 
- ker ne maram zajtrka, 

- ker ne bom mogla v šoli jesti, 
- ker nimam te navade, 

- ker nimam teka. 
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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 

68 88% 10 12% 46 95% 2 5% 35 81% 8 19% 

Meso in 
mesne 

izdelke 

64 82% 14 18% 44 92% 4 8% 36 84% 7 16% 

Sadje 
 

75 96% 3 4% 47 98% 1 2% 42 98% 1 2% 

Zelenjavo 
 

61 78% 17 22% 38 80% 10 20% 37 86% 6 14% 

 
                    Graf: Mlečni izdelki                                                                                Graf: Meso in mesni izdelki 

                        
 
                             Graf: Sadje                                                                                                       Graf: Zelenjava 
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3.  Ali poješ vsaj en sadež dnevno? 

 
 

 
 

 

 
Graf: Ali poješ vsaj en sadež dnevno ? 

 
 

 
 

 
4.  Ali ti je všeč šolska malica? 

 

 I. Vzg.-izobr. 
obdobje 

II. vzg.- izobr. 
obdobje 

III. vzg.- izobr. 
obdobje 

DA 73 94% 38 80% 28 65% 

NE 5 6% 10 20% 15 35% 

Če da, 

zakaj? 

- ker je okusna, 

- Ker je dobra, 
- mert izlik, 

- mert finom, 
- ker je zdrava, 

- ker ni slaba, 

- ker dobimo 
sadje, 

- zato ker je 
salama, 

- vedno nekaj 
novega, 

- ker je slastna, 
- zaradi namaza 

- da energijo za 

učenje in se 
lažje učim, 

- ker je 
raznolika, 

- ker je fina, 

- ker je dobro 
da jem sadje,  

- ker imam rad 
vso hrano, 

- ker so azlični 
namazi,  

- ker je zdrava 

- ker je 

preprosta, 
- ker je dobra, 

- ker je zdrava, 
in drugačna, 

- ker je 

raznovrstna 
 

 I. vzg.- 
izobr. 

obdobje 

II. vzg.- 
izobr. 

obdobje 

III. vzg.- 
izobr. 

obdobje 

DA 

 

58 75% 45 94% 35 82% 

NE 
 

20 25% 3 6% 8 18% 
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in sadja 
-  

 

Če ne, 

zakaj? 

- ker ni nič 

finega, 
- azért mert 

nem izlik, 

- zato ker mi ne 
paše 

 

- ker sem 

izbirčen/a, 
- ne maram 

mleč. izd., 
- preveč mleč. 

izdelkov, 

- ker pač, 
- ker je doma 

boljša, 
- ne maram 

jogurtov in rib. 

namazov 

 

- ker je vedno 

kruh z 
namazom, 

- ker ni okusna, 

- ker so 
zelenjavni 

izdelki, 
- zaradi ribjega 

namaza in 
paštet, 

- ker nisem 
navajen jesti 

take hrane  
Graf: Ali ti je šolska malica všeč ? 

 
 

Kaj si želiš za malico? 
 

I. vzg.- izobr. obdobje II. vzg.- izobr. 
obdobje 

III. vzg.- izobr. 
obdobje 

- jogurt, 

- hamburger, 
- sendvič,  

- kruh z medom, 
- hrenovke, 

- čokolino, 
- palačinke, 

- viki kremo, 
- orehove polžke, 

- mlečni zdrob 

- kruh z medom, 

- nutello, 
- jajce na oko, 

- pršut, 
- kolač, 

- tortilje, 
- palačinke, 

- pico,  
- pomfri, 

- koruzne žgance, 
- hamburger, 

- hot dog, 
- več sadja, 

- viki kremo, 

- sendvič, 

- burek, 
- hamburger, 

- hrenovke, 
- kosmiče, 

- čokoladni krof, 
- kebab, 

- pico, 
- topli sendvič, 

- nutello, 
- rogljičke, 

- hot dog 
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- kebab, 
- mlečni riž 

 

 

 
 

 

5. Ali ti je všeč šolsko kosilo? 
 

 I. vzg.- izobr. 
obdobje 

II. vzg.- izobr. 
obdobje 

III. vzg.- izobr. 
obdobje 

DA 17 96,43% 28 87,57% 34 84,36% 

NE 4 
 

3,57% 25 89,75% 15 15,64% 

Če da, zakaj? - ker je fino, 
- ker uporabijo 

veliko začimb, 

- ker diši, 
- ker je 

podobno 
babičinemu 

receptu, 
- ker so 

špageti, 
- ker je ocvrto, 

- ker sem v 
podaljšanem 

bivanju, 
- ker ima veliko 

vitaminov, 
- ker so mesne 

kroglice in 

palačinke, 
- ker je zdrava 

zelenjava  
 

- ker odlično 
kuhajo, 

- ker ima 

božanski 
okus, 

- ker je fina 
solata,  

- ker je 
meso, 

- ker je 
okusno  

 

- ker je 
pester 

jedilnik, 

- ker je fino, 
- ker je 

boljše kot 
doma, 

- ker so 
stvari, ki 

jih imam 
rad 

 

Če ne, zakaj? - ne diši, 
- juha ni fina, 

- ker sem 
izbirčen, 

- ni dobro 
meso, 

- ni okusno 

- ne diši mi 
dobro,  

- slaba juha, 
- slabe 

lazanje, 
- dolga vrsta  

 

- ni dovolj 
slano 
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Graf: Ali ti je všeč šolsko kosilo ? 

 
 

Kaj si želiš za kosilo? 
 

I. vzg.- izobr. 

obdobje 

II. vzg.- izobr. 

obdobje 

III. vzg.- izobr. 

obdobje 

- palačinke z 

nutello, 
- kanelone, 

- riž, 
- gobovo juho, 

- špagete, 
- lignje s 

pomfrijem, 

- samo 
paradižnik za 

solato, 
- sirove 

zrezke, 
- lazanjo, 

- čevapčiče, 
- špinačo, 

- špagete, 
- energijsko 

pijačo, 
- makove 

testenine 

- ocvrti sir, 

- hamburger, 
- makarone, 

- brokolijevo 
juho, 

- palačinke z 
nutello, 

- kanelone, 

- riž z mesom, 
- breskove 

cmoke, 
- mlince, 

- kuskus, 
- pasulj, 

- topli sendvič 
 

- pico, 

- špagete, 
- odojka, 

- lazanjo, 
- čevapčiče, 

- več mesnih 
jedi, 

- piščančnji 

zrezek, 
- mlince, 

- kruhove 
cmoke, 

- dunajski 
zrezek, 

- pleskavice, 
- makarone z 

omako, 
- hamburger 
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ANALIZA: 

 
47% učencev nikoli ali samo občasno zajtrkuje. 

 
Kar 25% učencev je izjavilo, da ne marajo šolske malice, od tega jih je  večina 

iz 3. VIO. Učenci so pogosto navedli, da je hrana za njih neokusna, da je 
preveč zelenjavnih izdelkov, ribjega namaza in paštet. Želijo si seveda 

hamburger, kebab, čokoladne krofe,... 
 

Kar 37% učencev je izjavilo (med tistimi, ki koristijo šolsko kosilo), da jim ni 
všeč, večina učencev je iz 2. VIO. Navedli so, da si želijo t.i. hitro hrano (ocvrti 

sir, hamburger, topli sendvič,… 
 

 
 

                                                                                 Ravnateljica, 

                                                                                 Tatjana Sabo 
 

 
 

 


