
1. Izberi razred, ki ga obiskuješ. (n = 303)

Anketo so reševali učenci od drugega do osmega razreda.



2. Spol: (n = 304)

A
Anketo je reševalo 51% učenk in 49% učencev.



3. Ali pred odhodom v šolo zajtrkuješ? (n = 305)

33% učencev pred odhodom v šolo zajtrkuje, 46% učencev zajtrkuje včasih, 

22% učencev nikoli ne zajtrkuje – ta podatek pa mi ni všeč.

To pomeni, da je njihov prvi obrok malica v šoli ob 9.05 ali ob 9.55.

ZAVEDAJMO SE, DA UČENCI BREZ ZAJTRKA TEŽJE SLEDIJO POUKU,

ZATO SE MORAMO POTRUDITI VSI, DA BO VEDNO VEČ OTROK 

ZAJTRKOVALO.



4. Ali meniš, da lahko šolska malica nadomesti zajtrk. (n = 301)

Zaskrbljujoč je podatek, da 42% učencev meni, da šolska malica 

lahko nadomesti zajtrk.



5. Ali spremljaš šolski jedilnik? (n = 304)

Razveseljiv je podatek, da 80% učencev spremlja šolski jedilnik.



6. Se ti zdi sestava šolske malice na splošno primerna? (n = 299)

Razveseljiv je podatek, da je za 69% učencev sestava šolske malice

primerna.

OSNOVNA NALOGA ORGANIZATORJA ŠOLSKE PREHRANE JE PONUDITI

UČENCEM TAK OBROK, KI BO ZDRAV, OKUSEN IN USKLAJEN S 

SMERNICAMI ZDRAVE PREHRANE TER OKUSOM OTROK.

NEMOGOČE JE VEDNO USTREČI VSEM.



9. Ali si pri malici postrežeš ponujeno sadje? (n = 299)

Sadje imamo vsak dan na jedilniku za zajtrk, večkrat pa še pri dopoldan-

ski in popoldanski malici.

Sodelujemo tudi v projektu Shema šolskega sadja in zelenjave in v okviru 

tega učenci dobijo še sadje in zelenjavo. Ta delitev je označena na šolskem 

jedilniku.

Ni mi všeč, da si 24% učencev ne postreţe ponujenega sadja.

VSI SKUPAJ BOMO MORALI TUDI V BODOČE SPODBUJATI UŢIVANJE 

SADJA IN ZELENJAVE.



10. Ali ti količina malice ustreza. (n = 298)

70% učencev vedno ali večinoma malico poje v celoti, 10% učencev

malice ne poje v celoti, 20% učencev pa je še lačnih.

Ti imajo vedno moţnost, da dobijo dodatek.



11. Ali ješ kosilo v šoli? (n = 299)

57% anketiranih učencev je naročeno na šolsko kosilo, 33% anketiranih 

učencev ni bilo naročenih na šolsko kosilo.



12. Se ti zdi sestava šolskih kosil primerna? (n = 164)

Razveseljiv je tudi podatek, da je 68% učencem sestava šolskih kosil 

primerna. 22% pa ne vedo ali je sestava primerna, 10% pa jih meni, da sestava

ni primerna.



15. Ali pri kosilu poješ solato? (n = 168)

15% učencev nikoli ali skoraj nikoli ne poje solate. Ta podatek mi ni 

všeč. Pogosto učence spodbujam, da naj vzamejo in poskusijo. 

Spregovorim jim tudi o pomenu zelenjave v naši prehrani.



16. Ali pri kosilu poješ kuhano zelenjavno prilogo? (n = 167)

32% učencev nikoli ali skoraj nikoli ne poje kuhane zelenjave.

26% učencev pa vedno ali skoraj vedno poje kuhano zelenjavo.

PREMISLI  IN SAJ POSKUSI – NA NOVE OKUSE SE PRIVAJAMO

POČASI.



17. Ali pri kosilu poješ juho? (n = 169)

Velika večina učencev je juho, le 6% je ne je nikoli.

Nekatere juhe imajo raje kot druge. Pri učencih je dobro zapisana goveja juha,

gobova juha in različne kremne juhe.



18. Kako pogosto meniš, da bi moralo biti meso na jedilniku? (n = 
168)

Samo 15% učencev meni, da bi moralo biti meso vsak dan na jedilniku.



19. So obroki kosila količinsko zadostni? (n = 167)

7
70% učencev kosilo vedno ali skoraj vedno poje v celoti.

28% učencev včasih poje, včasih ne poje.

2% učencev nikoli ali skoraj nikoli ne poje kosila.



20. Ali si na splošno gledano zadovoljen s šolskim kosilom, so jedi 
dovolj okusne in pestre. (n = 169)

75% učencev je zadovoljnih s šolskim kosilom, jedi so jim dovolj okusne in 

pestre. 25% učencev pa je nezadovoljnih.

RAZLIČNE IMAMO OKUSE. O PRILJUBLJENOSTI POSAMEZNIH JEDI 

OBVEŠČAMO TUDI NAŠE DOBAVITELJE.



21. Šolski obroki so postreženi: (n = 169)

Vesela sem, da so zadovoljni s postreţbo obrokov. Le 11% učencev

je nezadovoljnih.

Naši učenci imajo res odlične pogoje za prehranjevanje.



Na šoli izvajamo dva projekta:

�- SLOVENSKI TRADICIONALNI ZAJTRK

�-SHEMA ŠOLSKEGA SADJA IN ZELENJAVE

�Z  obema omenjenima projektoma, v katera 
smo vključeni od  začetka želimo vzpodbuditi 
zdrave prehranjevalne navade in povečati 
uživanje sveže, lokalno pridelane hrane.


