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Rezultati in analiza ankete za starše  

Anketni vprašalnik smo posredovali vsem staršem preko portala Lo.poplis. Anketo je ustrezno rešilo 19 

staršev. Zbiranje podatkov je potekalo od 10.5.2022 do 16.05.2022.   

1. Spremljanje šolskega jedilnika (n = 19) 

Možnih je več odgovorov 

   

2. Kako pogosto se z otrokom pogovarjate o šolski prehrani (n = 19) 

Možnih je več odgovorov 

   

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

18) 
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4. Ali menite, da ima vaš otrok v šoli na razpolago dovolj sadja in zelenjave? (n = 14) 

Možnih je več odgovorov 

   

5. Prosimo, naštejte tri jedi, ki jih najpogosteje pripravljate doma 

  

 

Q5 Prosimo, naštejte tri jedi, ki jih najpogosteje pripravljate doma 

 Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

 zelenjavna minestra, 

pire z cuftami v 

omaki, zrezki z 

rizem ali 

krompirjem v 

naravni omaki 

1 5% 9% 9% 

 testenine z omako 

(mesna, sirova, 

zelenjavna), 

enolončnica 

1 5% 9% 18% 

 testenine (z 

zelenjavo, mesno 

omako, 

paradižnikovo 

omako), piščančje 

meso, veliko 

zelenjave 

1 5% 9% 27% 

 zelenjavne jedi, 

meso, krompir 

1 5% 9% 36% 

 mineštre,juha,meso 1 5% 9% 45% 

 juhe, testenine z 

omako, krompir in 

solate 

1 5% 9% 55% 

 raznoliko .otrok je 

izbirčen tudi doma 

1 5% 9% 64% 

 enolončnice, 

piščančje krače, 

testenine 

1 5% 9% 73% 

 testenine, rižota, 

piščančje meso 

(pečeno) 

1 5% 9% 82% 

 testenine, rižote, 1 5% 9% 91% 
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piščanec 

 njoki,piščanec,testen

ine 

1 5% 9% 100% 

Veljavni Skupaj 11 58% 100%  

Manjkajoči -1 (Ni odgovoril) 4 21%   

 -3 (Prekinjeno) 4 21%   

 Skupaj 8 42%   

 SKUPAJ 19 100%   

 

6. 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 = 14) 

   

7. Kaj bi pohvalili v zvezi s šolsko prehrano? 

  

 

Q7 Kaj bi pohvalili v zvezi s šolsko prehrano? 

 Odgovori 

 mislim, da se res trudite pripraviti raznolike obroke. okusi pa so različni. moj otrok le malo jedi ne mara 

(ričet, jota). takrat mu kosilo odjavim. 

 raznolikost 

 sadje 

 pripravljenost prilagoditev hrane glede na diete 

 pohvale za odlična kosila 

 kuharje,da pripravijo vsakič dobro hrano 

 vključevanje zelenjave 

Veljavni Skupaj 

Manjkajoči -1 (Ni odgovoril) 

 -3 (Prekinjeno) 

 Skupaj 

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

 

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

Komentar vodje prehrane: Odgovori 

Glede na količino pripravljenih obrokov in samo 

organizacijo dela, kuhanih mlečnih malic ne 

moremo pripraviti. Za malico tedensko vključimo 

kosmiče z mlekom.  

dopoldanski in popoldanski malica temelji veš čas na kruhu.pogrešamo 

kaj mlečnega 

V malice vključujemo lokalno mleko in mlečne 

izdelke. Imamo domače mleko iz kmetije Mihelčič 

(Veliki otok), bio kefirji (Kele&Kele), jogurt 

(Kmetija Žgajnar). Solata iz kmetije Ucin 

(studenec), loklno in sezonsko sadje in zelenjava 

vsaj 1x tedensko, 2x tedensko bio kruh in slovenske 

moke, jajca iz kmetije Hrvatič, itd.   

mogoče več živil lokalnih pridelovalcev (mleko, jogurt, sadje...). 

Soli je dovolj. Problem je, ker smo navajeni na slano 

hrano, ki za naše telo ni zdrava.  

premalo slano 

Porcije so glede na starost in ceno dovolj velike. 

Ostankov hrane je na krožnikih veliko.  

otrok ni zbirčen in za kosilo poje vse ampak pride domov še 

lačen-premalo na krožniku 

Starejši učenci dobijo več. porcije so premajhne za starejše učence 

Res je, doma si ne vzamemo časa za kuhanje, radi bi 

otroke razveselili in jim pripravili kaj dobrega. 

Najbvečkrat je to hitra hrana, ki je energijsko zelo 

bogata po drugi strani pa hranilno zelo revna. V 

šolski huhinji ponujamo pestre obroke, ki 

vključujejo različne priloge (riž, koruzna polenta, 

ajdova in prosena kaša, testenine, krompir, kus-kus), 

meso (piščančje, goveje, svinjko) in pa zelenjavo 

(sveže solate, brokoli, zelje, cvetačno, bučke, 

korenje, grah, itd.).   

nič,otroci jedo kar so vajeni od doma,hitra prehrana,njoke,pašta,pohano 

meso 

Kosmiči so max. 1x na teden za malico bi najraje vedno kaj s kruhom, večkrat so pa kosmiči ali muesli 

kar moji otroci ne marajo 

Zajtrk bi moral biti doma. V šoli ponujamo 

dopoldansko malico, kosilo in pop. Malico. Mesni 

izdelki so na jedilniku max. 1x na teden. Predlagam 

ogled jedilnikov.  

zajtrk ,ki bi moral biti bolj zdrav(salama,pasteta..) 

Porcije so glede na starost otrok in ceno dovolj 

velike. Ostankov hrane je na krožnikih veliko. 

premajhni obroki 
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9. Kateri razred obiskuje vaš otrok (n = 14) 

Možnih je več odgovorov 

   


