
Anketa Šolska prehrana 2021 
 

Spoštovani učenci, tudi vi imate pomembno vlogo pri načrtovanju jedilnika, saj se oblikuje v skladu s 

smernicami zdravega prehranjevanja in upoštevanjem vaših predlogov. Zaradi skupne želje po 

zdravem prehranjevanju vas vabim, da izpolnite anonimno spletno anketo o šolski prehrani. Prosim, 

če si vzamete nekaj minut in s klikom na Naslednja stran pričnete z izpolnjevanjem ankete. 

1 - Kateri razred obiskuješ?  
 Možnih je več odgovorov  
 

1. razred  
2. razred  
3. razred  
4. razred  
5. razred  
6. razred  
7. razred  
8. razred  
9. razred  
PŠ Besnica  
PŠ Janče  
PŠ Lipoglav  
PŠ Prežganje  

 

2 - Z ocenami od 1 do 5 oceni šolski obrok (dopoldansko malico, kosilo, popoldansko malico).  

 1 slabo 2zadovoljivo 3dobro 4 zelo dobro 5odlično Nisem naročen na 

obrok 

       

Dopoldanska 

malica 
      

Kosilo 
      

Popoldanska 

malica 
      

 

3 - Katere jedi bi si VEČKRAT želel za dopoldansko malico?  

__________________________________________________________________________ 

4 - Katere jedi bi si MANJKRAT želel za dopoldansko malico?  

__________________________________________________________________________ 

5 - Ali ti je všeč, da pri malici dobiš kruh že namazan z namazom? 

 Da  

 Ne  

 

 



6 - Na vprašanji odgovorite le tisti učenci, ki ste naročeni na šolsko kosilo.  

Katere jedi bi si VEČKRAT želel za kosilo?  

__________________________________________________________________________ 

7 - Katere jedi bi si MANJKRAT želel za kosilo?  

__________________________________________________________________________ 

8 - Na vprašanji odgovorite le tisti učenci, ki ste naročeni na popoldansko malico.  

Katere jedi bi si VEČKRAT želel za popoldansko malico? 

__________________________________________________________________________ 

9 - Katere jedi bi si MANJKRAT želel za popoldansko malico? 

__________________________________________________________________________ 

10 - Kako ocenjuješ naslednje trditve? 

 Se strinjam Se ne strinjam 

Prehrana v šoli je zdrava. 
  

Imam dovolj časa, da pojem šolsko 

malico. 
  

Imam dovolj časa, da pojem šolsko 

kosilo. 
  

Pri kosilu velikokrat vzamem jed 

ponovno (repete). 
  

Sem precej izbirčen in veliko hrane 

zavržem. 
  

Pri obrokih vedno vzamem ponujeno 

sadje. 
  

Pri obrokih vedno vzamem ponujeno 

zelenjavo ali solato. 
  

Poskrbim, da pravilno ločim odpadke. 
  

Zdi se mi pomembno, da zavržemo čim 

manj hrane. 
  

Obrok kulturno pojem in pospravim za 

seboj. 
  

 

11 - Ali bi kaj pohvalil oziroma spremenil pri šolski prehrani? 

__________________________________________________________________________ 

  



Rezultati Ankete 
 

1 - Kateri razred obiskuješ?  
 

1. razred 18 

2. razred 26 

3. razred 20 

4. razred 53 

5. razred 68 

6. razred 23 

7. razred 31 

8. razred 30 

9. razred 22 

PŠ Besnica 3 

PŠ Janče 5 

PŠ Lipoglav 7 

PŠ Prežganje 3 

SKUPAJ 289 

 

  



 

2 - Z ocenami od 1 do 5 oceni šolski obrok (dopoldansko malico, kosilo, popoldansko malico).  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 - Katere jedi bi si VEČKRAT želel za dopoldansko malico?  

• pizza 

• hot dog 

• hamburger 

• ribji namaz 

• sadni jogurt 

• sendvič s salamo 

• burek 

• mlečni riž 

• mlečni zdrob 

• piškoti 

• pašteta 

• palačinke  

• potico 

• čokoladni namaz 

• kosmiči 

• rogljiček  

• sirova štručka 

• granola 

• čokoladne žepke 



• maslo in med 

• kruh, marmelada, kisla smetana 

• močnik 

• skuto s sadjem 

  



4 - Katere jedi bi si MANJKRAT želel za dopoldansko malico?  

• namaze (učenci omenjajo vse namaze) 

• mlečne jedi 

• med, marmelado 

• zelen rogljiček (fit štručka) 

• žita z mlekom 

• bio hrano 

• svinjina 

• rogljiček 

• krof z marmelado 

• kefir 

• močnik 

• sendvič 

 

5 - Ali ti je všeč, da pri malici dobiš kruh že namazan z namazom? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 - Na vprašanji odgovorite le tisti učenci, ki ste naročeni na šolsko kosilo.  

Katere jedi bi si VEČKRAT želel za kosilo?  

• palačinke 

• testenine 

• špageti z bolonjsko omako 

• ričet  

• sladice 

• krompirjeva juha s hrenovkami 

• golaž in polento 

• sladoled  

• mesne kroglice 

• špinača, hrenovka, pire krompir 

• carski praženec 

• korenčkovo juho 

• torteline 

• ribe 

• piščanca z rižem 

• palačinke 

• lazanja 

• marelični cmoki 

• sojini polpeti 

• vse je dobro 

• kus kus 

• ocvrte jedi (dunajski zrezek, panirani piščančji medaljoni) 

• goveja juha 

  



7 - Katere jedi bi si MANJKRAT želel za kosilo?  

• polenta 

• polenta in golaž 

• zelenjava, zelenjavne jedi 

• zelenjavna lazanja 

• zelenjavna rižota 

• krompirjeva solata 

• jota 

• ribe 

• špargljeva juha 

• paradižnikova juha 

• ričet 

• matevž 

• gobova juha 

• morske jedi 

• enolončnice  

 

  



8 - Na vprašanji odgovorite le tisti učenci, ki ste naročeni na popoldansko malico.  

Katere jedi bi si VEČKRAT želel za popoldansko malico? 

• sladoled 

• pizza 

• sladice (ježek, piškoti – cookiji, muffini) 

• sendvič 

• rogljiček 

• tunin namaz 

• skuta s sadjem 

• sadn jogurt 

• slanik 

• kosmiči, mleko 

• čokoladni žepki 

• puding 

• maslo in med 

• presta 

• čokoladno mleko 

• topljeni sir 

  



9 - Katere jedi bi si MANJKRAT želel za popoldansko malico? 

• mleko 

• kruh, ki je že namazan 

• jogurt 

• topljeni sir 

• različni namazi 

• slanik 

• banane  

• preste 

• mleko in kruh 

• sendvič s salamo 

• navadni jogurt 

• čaj 

• pašteta 

 

  



10 - Kako ocenjuješ naslednje trditve? 

 

  



 

11 - Ali bi kaj pohvalil oziroma spremenil pri šolski prehrani? 

• Pohvalil bi naše kuharice, da res dobro kuhajo in skrbijo za nas. 

• Mogoče se jedi že prevečkrat ponavljajo. npr jota in ričet.  

• Mogoče večkrat golaž. 

• Predlagam da daste večkrat svaljke, široke rezance, polnjene paprike. 

• Pohvalila bi kuharje saj nam vsak dan pripravijo obrok. 

• Pohvalil bi kuharja Mateja. 

• Prijazni kuharji. 

• Naredijo najboljše palačinke na svetu. 

• Dobro makaroni :). 

• V redu mi je ker nimamo zmeraj enako za malico, edino kar bi spremenil je, da ne bi bil 

skoraj vedno čaj za malico. 

• Da je skoraj vedno poleg obroka sadje. 

• Zelo dober je ribji namaz in puding. 

• Bolj začinjene jedi. 

• Nič ne bi spremenila pri šolski prehrani saj mi tako kot je sedaj ustreza. 

• Pohvalila bi vodjo prehrane. 

• Da bi bila hrana pri kosilu bolj okusna. 

• Super šolska hrana. 

• Všeč so mi juhe. 

• Spremenila bi le to, da imamo velikokrat za dopoldansko malico mlečne izdelke, saj jih ne 

maram preveč. 

• Da ni vedno čaj kot pijača. 

• Super je. 

• Všeč mi je, da je pri obrokih vedno sadje ali zelenjava/solata. 

• Pohvalil bi pizzo in čokoladni namaz. 

• Tunin namaz bi zamenjala za drug namaz. 

• To da imaš več časa za malico. 

• Za popoldansko malico manj kruha in raje kakšen kos sadja. 

• Ne, saj je vse tako kakor mora biti. 

• Vse je zelo dobro, nič ne bi spreminjal 

 

 


