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UVOD 

V mesecu aprilu je na šoli potekala anketa o zadovoljstvu s šolsko prehrano za učence in starše. 

Anketo je rešilo 49 učencev (41% dečkov in 59% deklic) od skupaj 262 učencev ki obiskujejo OŠ Raka. 

Največji delež izpolnjenih anket je bilo med učenci 7. in 5. razreda. V 2. razredu je anketo izpolnil 

samo en učenec. 

25 anket ni bilo popolnih in zato tudi neveljavnih. 

 

ANALIZA ANKETE O ŠOLSKI PREHRANI ZA UČENCE 

1. Znanje o zdravi prehrani in spremljanje jedilnika 

Na vprašanje o tem ali učenci menijo, da imajo dovolj znanja o prehrani je kar 63% vprašanih 

odgovorilo, da nekaj znanja imajo a bi zanje lahko bilo boljše. 6% učencev zdrava prehrana ne 

zanima, 31% pa jih meni da ima znanja o zdravi prehrani dovolj.  

Največji delež anketiranih je znanje o zdravi prehrani dobil v šoli (43%).  

Ker šola pomembno prispeva k informiranosti učencev o zdravem življenjskem slogu in oblikovanju 

zdravih prehranskih navad, bomo v prihodnje še naprej posvečali veliko pozornosti tovrstnim 

vsebinam. 

 

Večina učencev, ki obiskuje našo šolo zaužije v šoli oba obroka, malico in kosilo. Odgovor sovpada z 

našo evidenco. 

59% učencev jedilnik spremljajo redno (vsak dan), 20% občasno (1 – 2x na teden). Jedilnik 

najpogosteje  spremljajo na oglasni deski (61%), ter šolski spletni strani (35%). 

 

2. Zadovoljstvo s šolsko prehrano 

Na vprašanje ali so učenci zadovoljni s šolsko prehrano jih je 14% odgovorilo, da so zelo zadovoljni, 

45% zadovoljni, 33% ni niti zadovoljnih niti ne zadovoljni, 8% vprašanih pa je nezadovoljnih oz. zelo 

nezadovoljni s šolsko prehrano. 

 

69% učencev se strinja oz. popolnoma strinja, da šolska prehrana ustreza načelom zdrave prehrane. 

24% učencev se s to trditvijo niti ne strinja, niti se strinja, 6% vprašanih pa se s trditvijo ne strinja oz. 

sploh ne strinja. 

Večina učencev meni, da šolska prehrana na naši šoli ustreza merilom zdrave prehrane. Svoj odgovor 

utemeljujejo s tem, da je hrana raznolika ter da jim je ponujeno veliko sadja in zelenjave; izdelki 

pridelani na biološki način; kruh in drugi izdelki iz polnovrednih žitaric.  

 

3. Obroki doma 

Doma vedno zajtrkuje 20% vprašanih, 49% jih zajtrkuje občasno, kar 31% jih zajtrka ne uživa. 

Dopoldanska malica ne sme biti nadomestilo za zajtrk. Redno zajtrkovanje je del zdrave prehrane in 

je pomemben dejavnik zdravega sloga življenja. Zajtrk naj bi predstavljal približno 20 % vseh dnevnih 

energijskih potreb.  



Z zajtrkom že zjutraj telesu zagotovimo dovolj energije za delo, igro, učenje in razmišljanje. Raziskave 

kažejo, da dosegajo učenci, ki zjutraj redno zajtrkujejo, v šoli boljše učne rezultate, saj so bolj zbrani, 

imajo boljši spomin ter manj težav s povečano telesno težo. 

Na vprašanje kolikokrat na teden imajo učenci skupen obrok z družino jih je kar 80% odgovorilo vsak 

dan. Učencev, ki takšnega obroka nimajo, ni.  

K zdravemu odnosu do hrane pozitivno vplivajo skupni družinski obroki, ko imamo dovolj časa in  smo 

v prijetnem kraju za uživanje obrokov. 

 

4. Zadovoljstvo in količina hrane pri malici  

22% vprašanih je na vprašanje kako so zadovoljni s šolsko malico odgovorilo, da so zelo zadovoljni,  

47% vprašanih je zadovoljnih, 20% ni niti zadovoljnih niti ne zadovoljnih, 10% vprašanih pa je 

nezadovoljnih oz. zelo nezadovoljnih s šolsko malico. 

71% vprašanih meni, da za malico dobi dovolj, 29% jih meni da dobi premalo, nihče izmed vprašanih 

ni odgovoril, da za malico dobi preveč hrane. 

Na vprašanje, ali za šolsko malico vzameš vse jedi, ki so ti ponujene, je 51% vprašanih odgovorilo da 

vedno, 43% občasno, 6% je na vprašanje odgovorilo da redko ali nikoli ne vzamejo vseh jedi. 

Naše mnenje je, da so obroki primerno veliki in v skladu s Smernicami zdravega prehranjevanja v 

vzgojno izobraževalnih ustanovah,  v primeru, da učenci vzamejo vse kar jim je za malico ponujeno. Iz 

odgovorov na predhodno vprašanje pa je razvidno, da veliko učencev ne vzame vsega kar je za malico 

ponujenega. Velikokrat opažamo, da nazaj v kuhinjo prihajajo velike količine hrane, ki je učenci ne 

pojedo (kajzarice, sadje). 

Ravno tako se moramo zavedati, da malica predstavlja premostitveni obrok med zajtrkom in kosilom 

in naj bi predstavljal 10-15% celodnevnega energijskega vnosa.  

 

5. Najljubše jedi pri malici 

Najljubša malica učencem je pica (13), sledi salama in kruh (12), sirovka (8), koruzni kosmiči z mlekom 

(8), jogurt (7), ribji namaz (7), maslo in med (7), hrenovka (7), sir (5), mlečni zdrob (5), pašteta (5), 

čokoladni namaz (4), čokolino (4), marmelada in maslo (4), kefir (3).   

 

Kar nekaj je takšnih učencev, ki za malico pojedo vse (7) in niso izpostavili nobene specifične jedi, ki je 

pri malici ne bi jedli. Drugače pa se je na vprašanje, katere jedi običajno ne poješ pri malici med 

odgovori pojavila posebna salama (8), sledi mlečna malica (7) in zeliščni namaz (5). Med odgovori se 

so še kefir, jajčni namaz, sir, sadni jogurt, orehova potička, koruzni kosmiči (2). 

 

Na vprašanje katere jedi v skladu s smernicami zdrave prehrane predlagaš za šolsko malico je največ 

učencev je izrazilo željo po pečenih jajcih (8), sledi smoothie, solata in palačinke. 

Veliko učencev pa je mnenja, da je ponudba dovolj raznolika in nimajo novih predlogov. 

 

 

 



6. Zadovoljstvo in količina hrane pri kosilu  

12% vprašanih je na vprašanje kako so zadovoljni s šolskim kosilom odgovorilo, da so zelo zadovoljni,  

53% vprašanih je zadovoljnih, 28% ni niti zadovoljnih niti ne zadovoljnih, 7% vprašanih pa je 

nezadovoljnih oz. zelo nezadovoljnih s šolsko malico. 

67% vprašanih meni, da za kosilo dobi ravno pravo količino hrane, 33% jih meni da dobi premalo, 

nihče izmed vprašanih ni odgovoril, da je za kosilo hrane preveč. 

Na vprašanje, ali za kosilo učenci vzamejo vse jedi, ki so jim ponujene, je 37% vprašanih odgovorilo da 

vedno, 51% občasno, 7% je na vprašanje odgovorilo da redko in 5% nikoli ne vzamejo vseh jedi. 

Naše mnenje je, da je tudi pri kosilih hrane dovolj v primeru, da učenec vzame vse sestavine šolskega 

kosila. Žal pa prepogosto opažamo, da učenci največkrat pojedo samo prilogo iz skupine ogljikovih 

hidratov, kar ne more zadostiti njihovim energijskim še manj pa hranilnim potrebam. Opažamo, da 

učenci v veliki meri zavračajo zelenjavne juhe, zelenjavne priloge. 

Zanimalo nas je tudi ali imajo učenci dovolj časa, da pojedo kosilo. 42% vprašanih je odgovorilo da 

vedno, 44% skoraj vedno,  12% včasih, 2% pa nikoli. 

 

7. Najljubše jedi pri kosilu 

Najljubše jedi učencev za kosilo so pire krompir (8), pleskavica (7), mlinci in pečen piščanec (5), 

lazanja (5), riž (5), njoki (5), solata (5), makaronovo meso (4), čufti (4), rižota (3), enolončnica (4), kus 

kus (3), golaž (3), juha (3) špinačni rezanci (3), riba (3).  

Na vprašanje katere jedi pri kosilu po navadi ne poješ so učenci napisali naslednje jedi: paradižnikova 

juha (9), ričet (3), golaž (3), govedina (3), zelenjava kot priloga (3), kus kus (3), solata (3), špinača (3). 

 

8. Predlogi učencev za šolska kosila 

Večina učencev je navajala jedi, ki so že zastopanje na šolskem jedilniku. Veliko jih meni, da je 

ponudba dovolj pestra in nimajo želja. Predlogi novih jedi, ki so bili najpogosteje izraženi pa so: ocvrt 

krompirček, palačinke, gratinirane skutne palačinke, ocvrte perutničke, hamburger, pica. V šolski 

kuhinji ocvrtih jedi ne pripravljamo. Panirane jedi, niso ocvrte v olju, temveč pečene v konvektomatu. 

Namesto ocvrtega krompirčka, učencem ponujamo pečen krompir. Palačink pa učencem žal ne 

moremo pripraviti, ker je postopek masovne peke palačink časovno preveč zamuden.  

9. Mnenje, pohvale in kritike 

Učenci so v veliki meri pohvalili šolsko prehrano in delo osebja. Kritike so bile predvsem v povezavi s 

količino hrane, premalo slane/sladke jedi.  

Pri pripravi jedi smo še posebno pozorni na to, da v jedeh omejujemo količino sladkorja in soli. Le na 

ta način jedi ustrezajo merilom zdrave prehrane. To pa je žal velikokrat v nasprotju z željami otrok.  

 



ANALIZA ANKETE O ŠOLSKI PREHRANI ZA STARŠE 

Anketo je rešilo 74 staršev učencev ki obiskujejo OŠ Raka. Največji delež izpolnjenih anket je bilo med 

starši učenci 7., 5. in 3. razreda. Sledijo starši učencev 4., 2. in 1. razreda. 

48 anket ni bilo popolnih in zato tudi neveljavnih.  

 

1. Obroki doma 

Na vprašanje ali njihov otrok doma zajtrkuje je 27% staršev odgovorilo da vedno, 53% občasno in 

20% nikoli. 

46% vprašanih staršev meni, da šolska malica lahko nadomesti zajtrk. 41% je takšnih, ki menijo da 

malica ne more nadomestiti zajtrka, 14% pa jih na to vprašanje ne ve odgovora. 

Kako pomemben je zajtrk dokazujejo številne raziskave. Zajtrk tako pri otrocih in mladostnikih pri 

prvih šolskih urah pomembno izboljša njihove kognitivne funkcije. Pri otrocih, ki niso zaužili zajtrka, 

se lahko delovna storilnost, tako telesne kakor duševne zmožnosti, v primerjavi z njihovimi vrstniki, ki 

so zajtrkovali, zmanjša za do 20 %. Za zajtrk so najbolj primerna ogljikohidratna živila, ki počasi in 

zmerno dvignejo raven glukoze v krvi. Možgani za svoje delovanje namreč nujno potrebujejo glukozo 

in dokazano je, da se ob normalnem dvigu glukoze v krvi izboljšajo spominske zmožnosti, reakcijski 

čas, pozornost in tudi aritmetične zmožnosti. živila, ki na ugoden način dvignejo glukozo v krvi, so 

predvsem različne vrste kruha iz polnovredne moke, različne žitne kaše in podobno. Če zajtrku 

dodamo še beljakovinsko živilo, se ugodni učinek pri reševanju kompleksnih mentalnih nalog še 

poveča, izboljša pa se tudi razpoloženje. Dopoldanska malica predstavlja pri režimu prehrane, ki 

vključuje zajtrk, kosilo in večerjo, le premostitveni obrok med zajtrkom in kosilom. 

2. Spremljanje jedilnikov 

18% staršev jedilnik spremljajo redno (vsak dan), 34% občasno (1 – 2x na teden), 32% redko (manj 

kot 1x na teden) in 16% staršev jedilnika ne spremlja.  

 

3. Zadovoljstvo s šolsko prehrano in količina hrane pri kosilu 

71% vprašanih staršev se strinja oz. popolnoma strinja, da šolska prehrana ustreza načelom zdrave 

prehrane, 20% staršev se niti ne strinja, niti strinja s to trditvijo, 9% pa se ne strinja oz. se sploh ne 

strinja s to trditvijo. 

67% staršev je mnenja, da je šolska prehrana dovolj raznolika, 22% meni da je šolska prehrana 

raznolika včasih, 11% pa jih je mnenja, da šolska prehrana ni raznolika. 

68% staršev je s šolsko malico zadovoljnih oz. zelo zadovoljnih, 21% je takšnih, ki niso niti zadovoljni, 

niti ne zadovoljni, 10% staršev pa je nezadovoljnih oz. nezadovoljnih.  

51% staršev je zelo zadovoljnih oz. zadovoljnih s šolskim kosilom, 23% staršev ni niti zadovoljnih, niti 

ne zadovoljnih, 15% staršev pa je s kosili nezadovoljni oz. zelo nezadovoljnih. 

Glede na odgovore otrok je delež zadovoljnih in nezadovoljnih pri malici približno enak. Razlika se 

opazi pri deležu zadovoljnih pri šolskem kosilu. Delež otrok (65%), ki so zadovoljni s šolskim kosilom 

je višji kot delež staršev (51%).  



Kot je bilo razvidno iz ankete, starše največkrat zmoti količina oz. velikost obrokov. Predvsem količina 

hrane pri kosilu. Glede na odgovore staršev jih, kar  49%  meni, da hrane dobi premalo. 51% staršev 

je mnenja, da hrane dobijo dovolj.  

Za malico je delež tistih, ki menijo da otroci dobijo hrane dovolj višji (75%), 25% pa jih je mnenja, da 

je hrane za malico premalo.  

Naše mnenje je, da so obroki primerno veliki in v skladu s Smernicami zdravega prehranjevanja v 

vzgojno izobraževalnih ustanovah,  v primeru, da učenec vzame vse sestavine šolske malice/ šolskega 

kosila.  

Kosilo predstavlja osrednji dnevni obrok, ki naj bo vedno sestavljen pestro iz vseh skupin živil. Živila iz 

skupine sadje in zelenjava so obvezni sestavni del kosila.  

Žal pa prepogosto opažamo, da učenci največkrat pojedo samo prilogo iz skupine ogljikovih hidratov, 

kar ne more zadostiti njihovim energijskim še manj pa hranilnim potrebam. Opažamo, da učenci v 

veliki meri zavračajo zelenjavne juhe, zelenjavne priloge. 

4. Uživanje sadja in zelenjave 

64% staršev meni, da ima njihov otrok v šoli na razpolago dovolj sadja in zelenjave, 24% je takšnih, ki 

jih tega podatka nima, 11% pa jih je mnenja, da sadja in zelenjave ni dovolj na razpolago. 

14% staršev Sheme šolskega sadja ne pozna, 39% staršev shemo pozna, vendar ne dovolj dobro, 47% 

staršev pa Sheme šolskega sadja ne pozna. 

Otroci imajo vsakodnevno na jedilniku sveže ali suho sadje in zelenjavo. Naša šola je tudi vključena v 

projekt brezplačnega razdeljevanja sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov. V okviru projekta 

pridobimo dodatna sredstva za nakup sadja in zelenjave. Za dobavno sadja in zelenjave ter mleka in 

mlečnih izdelkov v veliki meri sodelujemo z lokalnim pridelovalci. 

  

5. Pohvale, kritike in predlogi 

Starši so predvsem pohvalili raznolikost jedilnikov, doslednost pri dietah, zadostnega vključevanja 

sadja in zelenjave.  

Moti jih predvsem nezadostna količina hrane (predvsem pri kosilu) in pa velike količine mesa. Tako je 

že predhodno napisano, je naše mnenje, da so obroki primerno veliki in v skladu s Smernicami 

zdravega prehranjevanja v vzgojno izobraževalnih ustanovah,  v primeru, da učenec vzame vse 

sestavine šolske malice/ šolskega kosila. Meso naj bi otroci uživali do 5 krat na teden. Meso je vir 

beljakovin in vsebuje pomembne elemente, kakor so železo in vitamini skupine B. Mesne beljakovine 

imajo visoko biološko vrednost, zato zadostujejo že majhne količine, da pokrijemo človekove potrebe 

po njih. Vsebnost beljakovin v mesu je različna in znaša, odvisno od vrste mesa in od kosa, od 15 do 

22 %.  

Starši si želijo še več lokalno pridelanih živil, več sodelovanja starši- otroci- šola, ter več jedi po žejah 

otrok. 

Šola že sedaj sodeluje z kar nekaj lokalnimi pridelovalci. Predvsem za nabavo sadja in zelenjave, 

mleka in mlečnih izdelkov v sklopu Šolske sheme. Sodelujemo tudi z lokalno pekarno za nakup kruha 

in krušnih izdelkov, ter lokalnim mesarjem za nakup biološkega mesa in mesnih izdelkov. 



 

ZAKLJUČEK 

Rezultati ankete kažejo, da je večina anketiranih učencev in staršev s prehrano v šoli zadovoljnih. 

Moti jih predvsem nezadostna količina hrane, starši pa si za prihodnje želijo več sodelovanja, več 

lokalno pridelanih živil, ter jedi po željah otrok. 

Trudili se bomo, da bo naša prehrana tudi v prihodnje čim bolj pestra, zdrava in okusna. Stremeli 

bomo k temu, da bo v naših jedilnikih zastopane čim več lokalne in ekološke hrane ter v šolski kuhinji 

pripravljenih jedi. Pri načrtovanju šolske prehrane bomo še naprej upoštevali načelo pestrosti in na 

jedilnike uvrščali tudi živila ter jedi, ki jih imajo otroci radi. Ker se okusi in želje otrok ne skladajo 

vedno z načeli uravnotežene prehrane, je pomembno, da priljubljena živila kombiniramo s 

priporočenimi. Tako staršem kot učencem se zahvaljujemo za vse pobude, pripombe, mnenja in 

pohvale. Odgovori učencev in staršev nam bodo v pomoč pri načrtovanju šolske prehrane, seveda ob 

upoštevanju Smernic zdravega prehranjevanja. 

 


