
ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA O ZADOVOLJSTVO UČENCEV IN 

STARŠEV S ŠOLSKO PREHRANO 

Šolsko leto 2021/2022 

 

 

V skladu z Zakonom o šolski prehrani smo izvedli anketo, s katero smo preverili stopnjo 

zadovoljstva učencev in staršev s šolsko prehrano. Učenci in starši so anonimno 

anketo reševali na spletni strani šole. Anketiranje je potekalo v mesecu juniju 2021. 

Anketo je skupno reševalo 174 učencev in 57 staršev. 

Zadovoljstvo uporabnikov storitev šole je eden izmed pokazateljev kakovostnega 

delovanja in organizacije šole, pomembno je tudi iz vidika kakovosti življenja otrok. 

 

 

Anketa učenci: 

ANALIZA - Grafi 
 

Kateri razred obiskuješ?  

 

Anketo je skupno reševalo 174 učencev.  

Ugotavljamo, da je anketo izpolnilo največ učencev na razredni stopnji iz 1. a, 1. b, 2. 

a, 2. b, 3. a,  3. b, 4. a,  4. b in  en razred  iz predmetne stopnje iz 8. a, sledijo iz 6. b,  

6. a in 8. b,  najmanj pa jih je izpolnilo v 5. a , 5. b. in 9. a razredu.  
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Ali ste zadovoljni s šolsko prehrano? 

  

 

Podatki ankete so razveseljujoči, saj ugotavljamo, da je 77 % učencev  v anketi 

zaupala, da so s šolsko prehrano zadovoljni in so  jo pohvalili.  

 

Kaj bi spremenili? 

Odgovori učencev: dodala bi malo več soli, lahko bi bila boljša, ne vem, nič, da bi bila 
bolj dobra, da bi bili večkrat krapi, da ne bi bila prekuhana, manj polno zrnatega kruha, 
da bi imeli več mesa, boljše malice kot so pica , hamburger, čevapčiči, jufka, kebab,  
da nimamo sam zdravo,  da jemo vse od kraja, bolj začinjena hrana, nič, bolj raznoliko 
hrano, rad bi riževo mleko, želim si vegetarijansko hrano, v sendviču več klobas, manj 
tuni nega namaza, pogosteje pica, manj pogosto tunine namaze, manj omak, več 
kakšnih klobas ali paštet, več klobas, nič dobro je vse, da bi imeli vsaj 1 krat na teden 
hamburgerje za kosilo, vse je super, nič vse je dobro, noč, čaj-sladkan, bolj bi lahko 
bilo začinjeno, bolj okusna bi morala biti in bolj domača hrana, manj kruha, nič dobro 
je vse, bila bi lahko veliko boljša ampak se je čez leta popravila, prav nič, večje porcije, 
da bi bilo malo manj paštet in namazov in več rženega kruha, ne vem, ničesar, vse je 
OK. 

 

Rezultati ankete so nam sporočili, da  je učencem zelo všeč, da so na seznamu 

jedilnika tudi čevapčiči, solatni bife, hamburgerji, pica in vegetarijanska živila. Le nekaj 

učencev je izpostavilo, da si želijo, da bi bila hrana bolj slana in uvedbo sladkanega 

čaja. Razveseljujoč je podatek, da so nekateri učenci v anketi povedali, da so s šolsko 

prehrano zadovoljni in da ne bi ničesar spreminjali. Nekateri učenci  so tudi povedali, 

da si želijo domači rženi kruh.  Ugotavljamo tudi, da so učenci v anketi izpostavili, da 

si želijo več mesa, klobas in pastet nekateri pa manj. 
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 Predstavniki šolske skupnosti vsako leto oddajo predloge za šolsko malico ter tudi 

pohvale. S tem sodelujejo pri načrtovanju šolskega jedilnika 

 
Anketa starši: 

ANALIZA - Grafi 

 

Kateri razred obiskuje vaš otrok? (n = 57) 

 

Ugotavljamo, da je anketo izpolnilo največ staršev iz 2. b in 1. a razreda, sledijo 2. a, 
3. b in 4. a, najmanj pa jih je izpolnilo v 7. a in 9. b razredu. 

 

Šolska malica pokriva 10-15 % dopoldanskih dnevnih potreb po hrani in energiji. V 

skladu s temi izračuni so pripravljeni šolski obroki za različne starostne skupine otrok. 

V deležu, ki nam ga dopuščajo javna naročila, kupujemo hrano tudi od lokalnih 

proizvajalcev, prav tako ponujamo bio izdelke, da učenci dobijo še več lokalno 

pridelane hrane. Sodelujemo v  projektu Tradicionalni slovenski zajtrk in v evropskem 

projektu Šolska shema (sadje, mleko). 

 



Ali ste zadovoljni s šolsko prehrano? (n = 57) 

 
 
Podatki so kot pri učencih tudi pri starših razveseljujoči, saj so odgovorili, da so v 

večina primerih zadovoljni  s šolsko prehrano. 84 % staršev izraža zadovoljstvo s 

šolsko prehrano. Le 16 % staršev ni zadovoljnih s šolsko prehrano. 

 
 
Kaj bi spremenili? (odgovori staršev) 

Vse je v redu.   

Ničesar. 

Zadnje pol leta je moj otrok bolj zadovoljen z hrano kot prej. 

Nič. 

Bolj klasične, domače obroke. 

Vse super, mogoče da bi lahko imeli med poukom možnost da bi pili čaj, seveda 
z doplačilom. 

Vključila bi več mesa v enem kosu, ne samo v omakah. 

Nič. 



Več hrane iz lokalnega okolja. 

Manj omak s smetano in ponovno juhe pri kosilu. 

Kosila so včasih količinsko premajhna. 

Brez sprememb. 

Več masti. 

Nič. 

Okus. 

Pravično razdeljevanje hrane. 

Da bi bila bolj podobna domači hrani. 

Bilo kaj. 

Hrana bi morala biti bolj okusna in raznolika. 

Treba je kuhati bolj domačo hrano kot jo otroci poznajo od doma. 

Nič. 

Ne vem ni nekih želja. 

Izboljšali okus. 

Več kdo se je pritoževal nad ne dovolj pečenim mesom ... 
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Zdi se mi, da so včasih čudne kombinacije (ocvrto ali suho meso - brez omake in 
kus kus) krompir je pogosto sladek. 

Juha pred glavno jedjo. 

Vse je v redu.  

Ne vem. 

Da bi bilo malo manj juh. 

Ni potrebe po spremembah. 

Juhe, vodene in brez okusa. 

Ne poznam šolske prehrane, zato ne vem, kaj bi spremenila. 

Kakovost, količino. 

 

Starši so glede na zgornji rezultat ankete povedali, da so s šolsko prehrano zadovoljni 

in navajajo, da ne bi ničesar spremenili, da je vse v redu, super, da ni potrebe po 

spremembi. Starši so tudi povedali, da predlagajo prehrano, ki bi bila domača in iz 

lokalne predelave. Iz podatkov ankete lahko sklepamo, da je staršem všeč pestrost in 

raznolikost prehrane.  

Glavnina staršev se zaveda, da so šolski jedilniki skrbno zasnovani ob upoštevanju 

smernic zdrave prehrane in so z njimi zadovoljni. 



V deležu, ki nam ga dopuščajo javna naročila, kupujemo hrano tudi od lokalnih 

proizvajalcev, prav tako ponujamo bio izdelke, da učenci zaužijejo še več lokalno 

predelane hrane.  Sodelujemo v projektu slovenski zajtrk in evropskem projektu Šolska 

shema sadja in zelenjave.  

 

Pripravila: 

Šolska svetovalna delavka 

Marija Lisec 

 

  

 


