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REZULTATI – Anketa o prehrani (november 2019) 

 

 

 

 
 

  Ali je vašemu otroku všeč dopoldanska malica? 

  Odgovori Frekvenca Odstotek 

  1 (DA) 84 64% 

  2 (VČASIH) 44 34% 

  3 (NE) 3 2% 

  Skupaj 131 100% 

 

 

 

  Kako bi ocenili dopoldansko malico? 

  Odgovori Frekvenca Odstotek 

  1 (Dopoldanska malica je zelo 

ustrezna (količinsko, kakovostno, 
pestro).) 

33 26% 

  2 (Dopoldanska malica je ustrezna.) 88 68% 

  3 (Dopoldanska malica ni ustrezna.) 8 6% 

  Skupaj 129 100% 

 
 

 

 

  Ali vaš otrok doma zajtrkuje? 

  Odgovori Frekvenca Odstotek 

  1 (DA) 83 63% 

  2 (NE) 23 18% 

  3 (OBČASNO) 25 19% 

  Skupaj 131 100% 

  Ali je vašemu otroku všeč kosilo? 

  Odgovori Frekvenca Odstotek 

  1 (DA) 77 61% 

  2 (VČASIH) 50 39% 

  3 (NE) 0 0% 

  Skupaj 127 100% 
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  Kako bi ocenili šolsko kosilo? 

  Odgovori Frekvenca Odstotek 

  1 (Kosilo je zelo ustrezno 

(količinsko, kakovostno in pestro).) 
41 33% 

  2 (Kosilo je ustrezno.) 76 60% 

  3 (Kosilo ni ustrezno.) 9 7% 

  Skupaj 126 100% 

 

 
 

  Ali je vašemu otroku všeč popoldanska malica? 

  Odgovori Frekvenca Odstotek 

  1 (DA) 41 45% 

  2 (VČASIH) 32 35% 

  3 (NE) 19 21% 

  Skupaj 92 100% 

 

 

 

  Kako bi ocenili popoldansko malico? 

  Odgovori Frekvenca Odstotek 

  1 (Popoldanska malica je zelo 

ustrezna (količinsko, kakovostno, 
pestro).) 

10 11% 

  2 (Popoldanska malica je ustrezna.) 62 67% 

  3 (Popoldanska malica ni ustrezna.) 20 22% 

  Skupaj 92 100% 

 
 

 

  Menite, da šolski obroki ustrezajo načelom zdrave prehrane? 

  Odgovori Frekvenca Odstotek 

  1 (DA) 86 68% 

  2 (VČASIH) 37 29% 

  3 (NE) 4 3% 

  Skupaj 127 100% 
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  Pojasnite vaš odgovor! 

  Odgovori 

  Veliko izdelkov je kupljenih ne pa izdelani v šolski kuhinji (npr. njoki) in najslabše kvalitete (salame) 

  Menim, da je za slednje odgovoren organizator prehrane 

  Prevečkrat je banana za popoldansko malico. 

  Menim da se zelo trudite. 

  Verjetno morajo biti obroki zdravi glede na to da je to šolska prehrana in jo dobivajo naši otroci. . Z jedilnikom nisem seznanjena, 

ker do letos ni bilo težav. V letošnjem letu pa se velikokrat potožita, da jima juha, krompir, meso, sladice niso všeč (puste, brez 

okusa, mokaste...). Ko prideta domov ob 14h sta vedno lačna in pojesta potem ko se z možem vrneva domov še eno kosilo. Smo že  

razmišljali da bi ju odjavili od kosila. 

  Je veliko raznolike hrane in zdrava prehrana 

  Preveč sladkih proizvodov. 

  Pohanje ni zdrava prehrana 

  Preveč krompirja in mesa, premalo ostalih kombinacij. 

  Moram reči, da se je količina sladkorja v obrokih zmanjšala v preteklih letih. Vseeno se mi zdi da je pri obrokih preveč mesa 

(načeloma 4x tedensko). Pogrešam ribe. 

  Pestra, zdrava in raznolika hrana. 

  Pestra prehrana. 

  Premalo časa in količinsko za velikega otroka premajhna. Hrana bi morala biti bolj domača . Mineštre ne juhice 

  Saj je raznolika 

  Hrana je pestra in raznolika. 

  Preveč je sladkih jedi. 

  Hrana je raznovrstna, vsebuje veliko zelenjave in sadja 

  Manj konzervirane hrane, zagotavljati večjo kvaliteto 

  Ne spremljam jedilnika. 

  Mislim da popoldansko malico bi lahko spremenili ne en kos suhega kruha pa frutabele, pizzo ku beton trdo .a sadja ni, 

jogurt....žalostno je da za to ceno malice, kosila in popoldanske malice tok plačamo pa otroci lačni pridejo domov. 

  Ne spremljam podrobno šolskih obrokov 

  Večinoma da, a popoldansko malico bi se dalo izboljšati z izbiro bolj zdravih živil, več sadja. 

  Vsega po malem je najboljše 

  Premalo raznolikosti (priloga je največkrat krompir) 

  Obroki so raznoliki in pestri. 

  Raznolikost obrokov 

  Preveč mleka in mlečnih izdelkov, kupljen puding, 

  Na jedilniku je veliko raznih juh 

  Odvisno od dneva do dneva. 
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  Ali spremljate šolski jedilnik? 

  Odgovori Frekvenca Odstotek 

  1 (DA) 49 39% 

  2 (VČASIH) 45 36% 

  3 (NE) 31 25% 

  Skupaj 125 100% 

 

  Ali menite, da je vašemu otroku ponujeno dovolj sadja? 

  Odgovori Frekvenca Odstotek 

  1 (DA) 96 77% 

  2 (VČASIH) 18 14% 

  3 (NE) 11 9% 

  Skupaj 125 100% 

 

  Ali menite, da je vašemu otroku ponujeno dovolj napitka (čaj, voda, sok)? 

  Odgovori Frekvenca Odstotek 

  1 (DA) 103 80% 

  2 (VČASIH) 14 11% 

  3 (NE) 11 9% 

  Skupaj 128 100% 

 

  Ali menite, da se v kuhinji trudijo slediti smernicam zdrave prehrane? 

  Odgovori Frekvenca Odstotek 

  1 (DA) 100 79% 

  2 (VČASIH ) 25 20% 

  3 (NE) 1 1% 

  Skupaj 126 100% 

 

 

  Kakšno je vaše zadovoljstvo s pestrostjo jedilnikov? 

  Odgovori Frekvenca Odstotek 

  1 (Smo zelo zadovoljni.) 29 23% 

  2 (Smo zadovoljni.) 88 70% 

  3 (Smo nezadovoljni.) 9 7% 

  Skupaj 126 100% 
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  Pojasnite svoj odgovor. 

  Odgovori Frekvenca 

  V bistvu bi morali anketirati otroke? 1 

  Prehrano ustreza 2 

  Je raznolik 1 

  Šola se trudi za kakovostno prehrano za šolarje saj zdravo prehranjevanje ima velik pomen za zdrav življenjski slog in zdravje nasploh. 1 

  Mešan jedilnik 1 

  Obroki so dovolj pestri, živila raznolika, menim, da bi lahko bilo vključenega več sadja in malo manj piščanca oz. Več govejega mesa 1 

  Vse je ok 1 

  Hrenovke in salamo bi izločila iz jedilnika 1 

  Otrok je zadovoljen, tudi sicer ni izbirčen. Sama sem hvaležna, da ima možnost vsak dan pojesti kosilo, ki ga skuhajo v šoli.  Iz službe 

pridemo pozno in je nemogoče, da bi kuhala že zjutraj, zato mi veliko pomeni in sem pomirjena, da otrok dobi v šoli zdrave obroke. 
1 

  Kakovost in cena sta premo sorazmerni 1 

  Všeč nam je, ker je pri obrokih zelenjava in sadje 1 

  Vsega po malem je najboljše 1 

  Jedi so kot doma, preproste in zdrave. 1 

  Otroci večkrat pohvalijo šolsko kosilo 1 

  Otrok je vedno zadovoljen. 1 

  Ponavljajoči se jedilniki, meso krompir prevečkrat, zelenjavne prikuhe je premalo, žita manjkajo-ajda,proso,kamut,...,novih jedi sploh ni, 

kumare in paradižnik že marca in še vedno oktobra, jajčnega namaza ni, ... 
1 

  Po pogovoru s sinom se je hrana precej poslabšala, zlasti meso. 1 

  Nimam pripomb 1 

  Hrana je kar pestra in otrok jo rad poje. 1 

  Ko pridemo v šolo po otroka lepo diši iz kuhinje. Moj otrok pohvali hrano v šoli. 1 

  Zadovoljni, ker je jedilnik raznolik. 1 

  Zdrava prehrana 1 

  Količinsko so obroki premajhni. Npr. Moj otrok poje krožnik enolončnice in mu količina, ki komaj prekrije dno skodelice ni dovolj. 

Verjamem, da gre lahko po dodatek. Mogoče pa nekdo tega ne upa narediti (strah, sram, stigmatizacija kolikokrat je šel po dodatek, ...). 
1 

  Navajeni smo domače prehrane,zato je jedilnik ustrezen. 1 

  Mojemu otroku je hrana v šoli dobra. Po njegovem mnenju je podobna hrani, ki jo pripravljamo doma. Raznolika in se po najboljših moceh 
trudim da bi bila čimbolj hranljiva. 

1 

  Več različnih juh, oz. Minešter bi moralo biti, in manj kombinacij meso-krompir. 1 

  Premalo rib, vsaj enkrat tedensko bi morala biti riba na jedilniku 1 

  Človek ne more vsem ugoditi delajte dobro kmečko hrano pa bo. 1 
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  Ali ste seznanjeni s Pravili o šolski prehrani in veste, kje se nahajajo? 

  Odgovori Frekvenca Odstotek 

  1 (DA) 68 54% 

  2 (NE) 59 46% 

  Skupaj 127 100% 

 
 

 


