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Rezultati in analiza ankete za starše  

 
Anketo je ustrezno izpolnilo 275 staršev. V prihodnje si želimo večje število ustrezno rešenih anket. 

Zbiranje podatkov je potekalo od 23.4.2021 do 7.5.2021.   
 

1. Kateri razred obiskuje vaš otrok: 

   

Anketo je izpolnilo največ staršev otrok, ki obiskujejo 3. in 4. razred. Najmanj je izpolnilo 

anketo staršev otrok, ki obiskujejo 1. in 9. razred.    

2. Spremljanje šolskega jedilnika:  

   

Redno spremlja jedilnik 24 %.  

Občasno spremlja jedilnik 54 % staršev.  

Nikoli spremlja jedilnik 23 % staršev.   
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3. Ali se z otrokom pogovarjate o šolski prehrani?  

   

Redno se z otrokom o šolski prehrani pogovarja 52 % staršev, včasih 47 % staršev in nikoli 1 % 

staršev.  

4. Prosimo, da ocenite spodaj navedene trditve od 1 do 5 (1-ne drži, 5-drži, ne vem). (n = 271) 

  

V večini so starši mnenja, da je hrana v šoli raznolika in da ima otrok dovolj časa da poje malico oz. 

kosilo. Mnenja glede kakovosti hrane so različna, in sicer: 27 % staršev meni, da je hrana v šoli 

kakovosta, 26 % jih meni, da je nekoliko manj kakovostna (ocena 4) in 23 % staršev meni, da je šolska 

prehrana kakovostna za oceno 3. 10% staršev je mnjenja, da hrana v šoli ni kakovostna. 10 % staršev ne 

ve kakšna je kakovost hrane v šoli.  

30 % staršev meni, da njihov otrok ni zahteven pri izbiri hrane (ocena 1). 14 % staršev meni, da ima 

njihov otrok velike zahteve pri izbiri hrane (ocena 5). Rezultati so skoraj enakomerno porazdeljeni in so 

primerljivi z rezultati vprašanja o tem ali je njihov otrok v šoli lačen. 19 % staršev meni, da je njihov 

otrok v šoli lačen. 32 % staršev meni, da njihov otrok v šoli ni lačen. 
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5. Ali menite, da ima vaš otrok v šoli na razpolago dovolj sadja in zelenjave?  

   

Večina staršev meni, da ima njihov otrok v šoli na razpolago dovolj sadja in zelenjave.  

 

6. Prosimo, da ocenite spodaj navedene trditve od 1 do 5 (1-ne drži, 5-drži, ne vem).   

 

Šolska prehrana mora slediti smernicam zdravega prehranjevanja, ki jih je izdalo pristojno 

ministrstvo. Rezultati v veliki meri kažejo, da starši zaupajo šolski prehrani (ocena 4,2).  

Večina stašev se s trditvijo, da je kosilo v šoli okusno strinja z oceno 3,8.  

Večina stašev se strinja s trditvijo, da so porcije pri kosilu premajhne z oceno 3,5. Bila so 

opozorila, da so porcije za višje razrede premajhne. Porcije le-teh smo povečali.  

Starši so ocenili trditev, da je kosilo v šoli preveč zdravo z oceno 3. Ta ocena kaže na to, da je 

jedilnik prilagojen tako zdravi prehrani kot želji otrok. 
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7. Kako ste zadovoljni s kakovostjo kosila in malice.  Prosimo ocenite od 1 do 5 (1-nisem 

zadovoljen/a, 5-zelo zadovoljen/a, ne vem) (n = 258) 

   

Rezultati kažejo, da so starši zadovoljni oz. srednje zadovoljni s šolsko prehrano (ocena 3,8). Delež 

nezadovoljnih se giblje med 5 % za malico in 9 % za kosilo.  

 

8. Kaj bi pohvalili v zvezi s šolsko prehrano?  

Kaj bi pohvalili v zvezi s šolsko prehrano? 

Odgovori 

raznolikost in kuha brez soli in ojačevalcev 

zelo okusno 

super, da imajo otroci v naši državi tako sistemsko urejeno možnost prehrane 

raznolikost 

je raznolika, ni pa okusna 

pohvalila bi raznoliko in zdravo prehrano. 

pohvalila bi raznolik in zdravo prehrano 

raznolika prehrana. 

v redu je vse 

nic. 

cistocu 

pasta, mesne kroglice s pirejem v omaki 

ker ima veliko sadja in zelenjave 

želenjava in riba 

sadje 

vse 

raznolika 

kuhane jedi (npr fižolovko) 

otroci ne izpostavljajo ničesar posebnega. 

hrana je raznolika 

pohvalili bi raznovrsno in zdravo prehrano 

žal ne morem ničesar pohvaliti 

nove jedi 

oba otroka pohvalita šolsko prehrano, se posebej je hrana boljša, odkar ima šola svojo kuhinjo. 
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zdrava raznolika prehrana 

hči velikokrat pohvali prehrano v šoli, tako da verjamem, da je dobra in raznolika. 

dosti bolje odkar je šolska kuhinja 

malice so vredu. 

je dobro narejena. 

mesne kroglice s pirejem v omaki, okusni namazi(tuna, turistična pašteta) 

malice so v redu. kosilo ni preveč okusno, zlasti krompir. 

pestra in pripravljena v šoli (da ni postana/pregreta) 

sveže skuhao 

zdrava,pkusna,raznolika... 

dobro načrtovani obroki, okusni obroki 

starejši sin hvali špagete, mlajši pa pravi, da je vse dobro 

pohvalila bi raznolikost 

je raznolika 

zelo zdrava,ograničena,ukusna 

trudite se ponuditi pestro in zdravo prehrano, vprasate nas tudi za mnenje 

kosila so dobra in otroka sta z njimi zadovoljna. 

nevem 

kuharje 

rizote,juhe,pudinge,zrezke 

je raznolika. 

sadje in zelenjavu 

nova jedilnica 

kosila. 

okusna 

raznolikost obrokov 

končno lastna šolska kuhinja. 

svežino hrane 

okus, pestrost 

okusna sveže pripravljena hrana. 

da imajo na menilniku solato oz. zelenjavo 

ne vem 

raznovrstna in okusna 

trud vseh vpletenih, da bi vsi otroci dobili res raznoliko hrano 

voće 

pohvalno je, da jo sami skuhate in je sveže pripravljena. 

sveža nepogreta hrana 

odlicna! 

raznolika,okusna in zelo zdrava 

pohvalil bi kuharico jano 

lastna kuhinja 

raznolikost, okusno st, pester jedilnik 

red 

to, da se hrana pripravlja v šoli (da ni pocasta in da ne stoji in da se ne pregreva) 

da otrok lahko dobi dodatek. 

vse je vredu 

nič 

vse štima 

z vsem smo zadovoljni 

raznovrsnost 

Starši predvsem pohvalijo raznolikost, pestrost in da je hrana sveže skuhana in okusna.
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Kaj vas moti in kaj bi spremenili v zvezi s šolsko prehrano?  

 

Kaj vas moti in kaj bi spremenili v zvezi s šolsko prehrano? 

Odgovori 

- 

otrok je lačen zaradi količine in izbora hrane, prejšnja leta je bila baje hrana veliko boljša kot to šolsko leto in tudi 

količine so bile baje večje 

jedilnik - okus hrane 

/ 

več lokalne hrane,več okusne hrane 

otroci velikokrat rečejo, da je prešla o. odvzela pa bi ribji brodet malokdo ga obožuje sploh otroci. pravijo, da ribe 

tudi niso okusne, čeprav jih moji osebno obožujejo, dodajte tudi modre ribe saj so pozitivne za vsakogar. 

večji obroki, več tekočine na razpolago med vmesnimi odmori 

nesorazmerni obroki, ne vem kdo sestavlja jedilnike. je samo zelenjavna juha in kos peciva, naslednjič pa juha meso 

krompir, po možnosti še kompot po vrhu. smo odjavili kosilo, ker otrok ni pojedel skoraj nič, pa ni tako izbirčen 

pri malicah bolj raznoliki namazi 

bolj okusno, vecje porcije 

pri kosilu premajhni obroki, sploh ko gre denimo za njoke ali podobno hrano, pri slednjih, vsi moji trije otroci, ki 

hodijo na kosilo dobili po 4 na krožnik! 

brez svinjine, in svinjske masti 

v začetku šolskega leta so jedilniki bili privlačnejši in je otrok rad jedel. sedaj mu predvsem kosilo ne ustreza. 

večkrat surovo zelenjavo za malico. 

še naprej se zavzemajte in vztrajajte pri pripravi zdrave prehrane naših otrok. 

v šoli je preskrbljeno za otroke ki so elergični na več stvari kot so laktoza...za otroke ki ne dejo svinjskega mesa pa 

niotrok ko pove da ne jej svinjskega mesa se mu da jogurt in trd kruh za kosilo(ker to so \ "tisti\ " otroci)).to je 

diskriminatorno do te kategorije ljudi/učencev.zato smo primorani odpovedati kosila za otroke,zaradi vaše 

profesionalnosti ... 

imam dva šoloobvezna otroka in oba skoraj vsak dan pojamrata, da nista pojedla tega ali onega pri malici in kosilu, 

ker je bilo meso pretrdo, razkuhan krompir, \ "čudna kombinacija\ ", in podobno. na njune besede sem vedno reagirala 

čemu si zopet izmišljujeta, dokler nismo bili med corono - otroci doma, naročeni na šolsko kosilo. žal povem, da 

navkljub zelo ... 

ponuditi možnost neokisane solate, ponuditi možnost dodatka 

da bi dobili dodatek večkrat v tednu, 

nič. 

omogočite otrokom, da lahko pojedo kosilo - premalo časa 

bolj kakovosna zivila, solska prehrana je na novoju menze, prevec sladkih izdelkov, predpripravljenih, 

porcije in okus 

niti ne vem - kako doseči, da bi otroci prostovoljno jedli, kar je na meniju 

mogoce uvedli bolj domace namaze za malico 

lahko je raznoliko, ni pa okusno.ko je bila šola od doma smo imeli tudi kosilo, ki smo ga potem odjavili. toliko moke 

v hrani za zgoščevanje..škoda da je nova kuhinja in tako slaba hrana 

bolj razovrstna in zdrava prehrana,in malo vecje porcije 

premajhni obroki 

priloge (zelenjavne) bi otrokom ponudila posebej ( ločeno) od druge priloge. npr. krompir z ohrovtom bi postregla 

ločeno 

večje porcije 

veliko je hrane, ki je pred pripravljena npr. ribje palčke, pooldanske malice zelo enolične in prepogosto je kruh (3 krat 

na teden). manj bi lahko delili obroke v embalaži in tretapaku npr. jogurti, skuta, mleko-posledično preveč odpadka 

embalaže.e 

porcije glede na starost otroka, vsaj kadar je 2go. pozimi malo manj zelja in radiča, ker otroci niso ljubitelji tega. 

prevečkrat so mlečne stvari, lahko bi bil malo bolj sladek čaj. 

mogoče ribji brodet ni ravno primeren za osnovnošolce. 
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premajhni obroki, brez dodatkov. 

za malico je pretežno vedno kruh, glede na to da imate lastno kuhinjo, bi lahko vključili tudi mlečne stvari, hrenovke, 

jajca... ne samo raznih zelenjavnih namazov, ki jih večina niti ne je. prav tako kosilo, bi lahko kuhali jedi ki jih otroci 

jedo. 

pri malici je prepogosto kruh 

več časa za kosilo - vozači 

mogoče še kakšna nova jed na jedilniku. 

manj kruha, predvsem pa raznih sokov 

več zelenjave 

nič 

preveč kruha, več čajev, možnost izbire pijače (čaj ali mleko) 

da pri malici ni vedno kruh za jesti 

preveč salam 

moj otrok iz šole pogosti pride lačen, čeprav pravi, da je vse pojedel. juhe so premalo slane, solate pa preveč. 

otrokom bi ponudila vecje porcije kosila. se posebno v starejsih razredih. 

da bi dobili dodatek večkrat v tednu, malo večje porcije 

recimo pire krompir ima rad, če je pa notri recimo korenje ali ohrovt...pa ga niti poskusit noče. vem, da je zdravo, 

ampak otroci imajo raje enostavne jedi. 

več sadja in da je raznoliko 

preveč kruha, premajhne porcije, premalo svežega sadja in solate 

več soli 

ponavljajo se iste jedi v enem tednu pogosto so za otroke čudne kombinacije čaj je velikokrat brez okusa...ankeko 

izpolnjujemo vsako leto pa ni nobene bistvene razlike 

dodala bi tedensko jedilnik po izboru učencev 

škoda, da je nova kuhinja. kosilo smo odjavili, ker je neokusno, smo lahko preverili, ko je bila šola zaprta. ne more 

biti zdrava hrana - kosilo s tako količino moke v njej 

zelo me moti, da otrokom vozačem ne zagotovite dovolj časa, da bi pojedli kosilo. avtobus bi lahko odpeljal 15 minut 

kasneje. ne razumem, zakaj je edini odgovor na to pobudo, da imajo otroci na voljo naslednji avtobus - če pojedo 

kosilo v 15 minutah ali se vam zdi smiselno, da otroci čakajo eno uro na naslednji avtobus? moti me, da je bilo možno 

jemati pripravljen obrok domov, a ko sem hči ... 

občutno premajhne porcije. otrok kljub zagotavljanju na sestankih sveta staršev ne dobi dodatka. 

premajhne porcije, za malico večinoma kruh namazi... trd kruh.. 

sadje, ki se ga dobi pri malici, naš otrok ne utegne pojesti, potem pa sadje že odnesejo. predlagamo posebej krajše 

sadne odmore. 

riba ob petkih 

kruh, ki je prevečkrat suh in trd 

ne vem 

manj sladkih pijač 

pašteta, moznost, da otrok lahko sam namaže na kruh, ker če česa ne je, tudi kruha ne more pojesti. pač to je možnost 

izbire. 

več upoštevanja verskih praznikov 

preveč zdrava hrana 

predrago kosilo 

skuhajte na način da otroci radi pojedo, da je okusno. vcasih so bila kosila v vrtcu dobra. to kar kuhate vi ni vredno 

tista 2€. 

premajhne količine 

več sadja 

v hrani je preveč moke, če je hrana zdrava, npr jota se gosti s krompirjem, ne pa da je noter toliko moke. žalostno da 

tega izučen kuhar ne ve. premalo juh je pri kosilu. pojdite pogledati kakšno kosilo se dobi v epicu za 5€ali pri vas za 

4,7, pa še dosti boljše je, pa ne kuhajo za otroke 

otroci pravijo da je hrana brez okusa tj. premalo slana/začinjena in včasih postana. prav tako pravijo, da je bilo na 

začetku šolskega leta bolje, kot je sedaj. glede na to, da otroci niso izbirčni in pojejo načeloma vse, me preseneča, da 

imajo tako negativno mnenje. pogrešam tudi jedilnik za vegeterjance. hčerka namreč ne je mesa in zato velikokrat ne 
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poje malice ali kosila. zaradi ... 

svojega sina sem, na njegovo pobudo, s kosila izpisala, razlogi: porcije premajhne, sploh za visje razrede, 8! njokov ni 

obrok za 14-letnika, organizacija kosil, urnikov s strani šole neustrezno. 

bolj okusna kosila 

pašteta za malico 

včasih ko je za kosilo samo kakšna enolončnica in pecivo zraven, je za otroke premalo. 

premalo za 9 razred 

boljše kuharice. 

samo da ni zelo mastno. 

starejsim učencem bi ponudili vecje porcije, po moznosti z več solatei 

malo večje obroke za starejše otroke 

industrijsko kuhanje 

moti me da pri kosilu dajajo svinjsko hrano 

večje porcije kosila, oziroma vedno možnost dodatk,a ko otrok želi. 

od tekočine imajo samo čaj 

včasih malo večje porcije za starejše učence 

rada bi ce bi bilo mozno da prilagodite jedilnik za otroke ki nejejo svnjine,pac da v rezrvi imajo kaj drugega v izbiri.  

za vegetarijance in tiste otroke z alergijami je poskrbljeno,za itroke ki ne jedo svinjskega mesa pa ne,za kosilo so jim 

dali jogurt in kruh(sramotno),zato sem bil prisiljen odjaviti iba otroka od kosila,zaradi diskriminacije. 

premajhna kolicina hrane 

starejši sin včasih ne dobi dodatka in je po kosilu še vedno lačen. super bi bilo, če bi lahko povečali porcije. 

nic 

okus 

kosilo ne hodita,ker je včasih hrana premalo kuhana. 

premajhni obroki, trenutne čakalne vrste na kosilo. 

otrok nima možnosti izbire priloge pri glavi jedi 

večje porcije, večji obseg prilog, testenine ne smejo biti razkuhane ampak al dente, hrana včasih nima okusa, manj juh 

in posladkov in več kosil z glavno jedjo in prilogo 

nebi nič spremenil. 

dodala bi več svežega sadja in zeljenave 

dodatek tudi ko je \ ‘ dober\ ‘ obrok 

je okusno in dobro 

večje porcije (5.razred) 

lani je bila prehrana bolj okusna 

včasih je količina premajhna 

vse ok, nič me ne moti 

Starši veliko krat omenjajo, da so porcije za višje razrede premajhne. Poskrbeli smo za to, da so porcije 

za starejše večje. Možnost dodatka je le v primeru hrane, ki ni prešteta na kos (testenine, krompir, 

golaž, njoki, ipd). Zrezki, kaneloni, lazanja, hrenovke, ipd. so preštete na kos in pri teh jedeh dodatek ni 

možen.  

Nekateri starši omenjajo prevelike količine kruha pri malici. Malica je umesni obrok med zajtrkom in 

kosilom ter poveča psihični in fizično zmoznost otrok in mladostnikov. Priporoča se, da je sestavljena 

iz sadja in zelejave, mleka in mlečnih izdelkov, oreščkov, suhega sadja, z dodatkom polnovrednih 

žitnih izdelkov. Kuhane tople malice so možne le v primeru, da jih zamenjamo za zajtrk, ki pa ga v 

osnovni šoli nimamo. Tople malice ne moramo skuhati za 10 uro, saj se takrat pripravljajo živila za 

kosilo. Otroci naj zajtrkujejo doma, tako bodo čez dan manj lačni in v šoli bolj skoncentrirani.  

Osnovna šola je dolžna poskrbeti za zamenjavo obrokov za otroke, ki imajo potrdilo o medicinsko 

indicirani dieti, ki jo izda zdravnik ali klinični dietetik.  
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Učenci dobijo pri malici naslednje napitke: čaj, sok, mleko/kakav/bela kava in tekoči jogurt. Omenjeni 

napitki se menjujejo in so zastopani v celem tednu. Možnosti izbire napitkov pri malici žal ne moremo 

ponuditi. To ni organizacijsko izvedljivo. V primeru, da otrok ne mara nekega napitka, lahko poseže po 

vodi.  

V šolski huhinji skuhamo od 800 do 1000 obrokov. To so velike količine in kuhanje tako velikih 

količin hrane ni primerljivo s kosilom, ki ga skuhamo doma. Vse sestavine so sveže in izbrane od 

dobaviteljev, ki jih imamo na razpisu. V prihodje si tudi mi prizadevamo za več lokalno pridelane 

hrane, kot je meso, krompir, kislo zelje in repa, med, zelenjava in sadje.  

Ker smo mlada kuhinja z novim osebjem je bilo narejenih nekaj napak. Vendar se na napakah učimo in 

jih sproti odpravljamo. V splošnem pa lahko trdim, da je hrana dobra in ima okus po hrani in ne po 

umetnih ojačevalcih okusa in soli.  

Organizatorka šolske prehrane, Petra Rusjan 

 

  


