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ANALIZA - Grafi 

 

Moj otrok hodi v (n = 86) 

   

Šolsko prehrano spremljam (n = 83) 

   

Kje največkrat spremljate, kaj je za šolsko malico in kosilo? (n = 26) 

Možnih je več odgovorov 
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V kolikšni meri se strinjate s trditvijo:  (n = 24) 

   

Na šoli poleg zagotavljanja dnevno svežih obrokov v skladu z Smernicami zdravega prehranjevanja v 
vzgojno-izobraževalnih ustanovah izvajamo še druge dejavnosti, s katerimi vzpodbujamo zdravo 

prehranjevanje in kulturo prehranjevanja. Zapišite vsaj eno, ki vam najprej pride na misel.   

  

 

Q4 _ Na šoli poleg zagotavljanja dnevno svežih obrokov v skladu z Smernicami zdravega prehranjevanja v 
vzgojno-izobraževalnih ustanovah izvajamo še druge dejavnosti, s katerimi vzpodbujamo zdravo 
prehranjevanje in kulturo prehranjevanja. Zapišite vsaj eno, ki vam najprej pride na misel.  

 Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

 slovenski zajtrk, 
brezmesni dan... 

1 1% 5% 5% 

 lokalni izdelki 1 1% 5% 9% 

 slovenski zajtrk., 
dnevno ponujeno 

sveže sezonsko 
sadje.... 

1 1% 5% 14% 

 tradicionalni slo 
zajtrk, dnevi brez 
mesa, dnevi brez 

dodatnega sladkorja 

1 1% 5% 18% 

 vse slovenski zajtrk 1 1% 5% 23% 

 slovenski zajterk 1 1% 5% 27% 

 slovenski zajtrk 4 2% 18% 45% 

 / 1 1% 5% 50% 

 plakati v avli 1 1% 5% 55% 

 med in maslo 1 1% 5% 59% 

 sadje 1 1% 5% 64% 

 tradicionalni 
slovenski zajtrk 

1 1% 5% 68% 

 o 1 1% 5% 73% 

 tradicionalni zajtrk 1 1% 5% 77% 

 eko živila 1 1% 5% 82% 

 dan brez dodanega 
sladkorja 

1 1% 5% 86% 

 gibanje 1 1% 5% 91% 
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 sodelovanje na eko 
natečajih 

1 1% 5% 95% 

 nimam besed 1 1% 5% 100% 

Veljavni Skupaj 22 12% 100%  

Manjkajoči -2 (Preskok (if)) 57 32%   

 -3 (Prekinjeno) 7 4%   

 -4 (Naknadno 
vprasanje) 

3 2%   

 -5 (Prazna enota) 88 50%   

 Skupaj 155 88%   

 SKUPAJ 177 100%   

 

Vaši predlogi, mnenja, pobude:                         

  

 

Q5 Vaši predlogi, mnenja, pobude:                         

 Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

 če imajo učenci na 
urniku 7 ur bi se jim 

lahko zagotovilo 
kosilo po koncu 
pouka, ne pa da 

potem po 5.uri hitijo 
s kosilom, da ne 
zamudijo pouka. 

1 1% 5% 5% 

 obema otrokoma je 
prehrana v šoli všeč 

in po jedilniku 
sodeč, v primerjavi z 
mojimi šolskimi časi, 

precej bolj 
raznolika. pohvalno. 

1 1% 5% 10% 

 je ok 1 1% 5% 14% 

 lahko bi bilo manj 
makaronov 

1 1% 5% 19% 

 otroci 1a razreda so 
izgleda ne nasitni. 

ko se pogovarjamo z 
ostalimi starši, vsi 

opažamo, kako radi 
jedo v šoli in da 

hodijo po repete. 
tudi učiteljica nam 
je že povedala, da 

nikoli nič ne ostane 
(da bi nesli nazaj v 
kuhinjo) in da naj 
otroci doma jedo 

1 1% 5% 24% 
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zajtrk. vsekakor se 
strinjam, da je zajtrk 
pomemben. ampak, 

če starši začnemo 
ob 6:30 z delom in 

nimamo druge 
opcije, kot da otroka 

... 

 manj mesa, kruha, 
vec zelenjave. 

1 1% 5% 29% 

 / 4 2% 19% 48% 

 nesladkan čaj za 
pijačo je bolj 
primeren od 
sladkanega. 

1 1% 5% 52% 

 pohvalim (pestra, 
zdrava hrana). 

1 1% 5% 57% 

 nimam predloga 2 1% 10% 67% 

 mogoče, da v istem 
tednu ni preveč 

mlečne malice, naj 
se razporedi 

1 1% 5% 71% 

 kar otroci radi jejo 
sploh kosilo 

1 1% 5% 76% 

 obsežnejša 
popoldanska malica 

1 1% 5% 81% 

 pohvala 1 1% 5% 86% 

 določeni jedilniki 
niso ravno primerni 

za otroke (npr. 
enolončnica in 

sladica). 

1 1% 5% 90% 

 hrana od lokalnih 
kmetov,naj otroci 

vidijo kako se 
pridela hrana 

1 1% 5% 95% 

 več domače 
prehrane... npr. 

žganci, polenta, itd. 

1 1% 5% 100% 

Veljavni Skupaj 21 12% 100%  

Manjkajoči -2 (Preskok (if)) 57 32%   

 -3 (Prekinjeno) 8 5%   

 -4 (Naknadno 
vprasanje) 

3 2%   

 -5 (Prazna enota) 88 50%   

 Skupaj 156 88%   

 SKUPAJ 177 100%   

 

Kje največkrat spremljate, kaj je za šolsko malico in kosilo? (n = 27) 
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Možnih je več odgovorov 

   

V kolikšni meri se strinjate s trditvijo:  (n = 27) 

   

Na šoli poleg zagotavljanja dnevno svežih obrokov v skladu z Smernicami zdravega prehranjevanja v 
vzgojno-izobraževalnih ustanovah izvajamo še druge dejavnosti, s katerimi vzpodbujamo zdravo 

prehranjevanje in kulturo prehranjevanja. Zapišite vsaj eno, ki vam najprej pride na misel.   

  

 

Q8 _ Na šoli poleg zagotavljanja dnevno svežih obrokov v skladu z Smernicami zdravega prehranjevanja v 
vzgojno-izobraževalnih ustanovah izvajamo še druge dejavnosti, s katerimi vzpodbujamo zdravo 
prehranjevanje in kulturo prehranjevanja. Zapišite vsaj eno, ki vam najprej pride na misel.  

 Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

 sadje na razpolago 1 1% 4% 4% 

 slovenski zajtrk 2 1% 8% 12% 

 tradicionalni 
slovenski zajtrk 

2 1% 8% 19% 

 1x tedensko lokalna 
hrana 

1 1% 4% 23% 

 zdrava raznolika 
prehrana 

1 1% 4% 27% 

 več sadja 1 1% 4% 31% 

 čim manj stran 
zavržene hrane 

1 1% 4% 35% 

 domači izdelki in 
pestrost prehrane. 

1 1% 4% 38% 
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 med mleko 2 1% 8% 46% 

 sodobna priprave 
hrane 

1 1% 4% 50% 

 / 1 1% 4% 54% 

 0 1 1% 4% 58% 

 shema šolsko sadje 
 zelenjava, 

gospodinjstvo, tzs 
1 1% 4% 62% 

 izbirni predmeti 1 1% 4% 65% 

 ne vem 2 1% 8% 73% 

 shema šolskega 
sadja 

1 1% 4% 77% 

 mogoče kakšen 
zdrav lokalni 

prigrizek 

1 1% 4% 81% 

 dostopno sadje med 
obroki-neke eu 

smernice.. ? 

1 1% 4% 85% 

 dan brez sladkorja 1 1% 4% 88% 

 med 1 1% 4% 92% 

 vsa hrana se 
poje...ne meci stran 

1 1% 4% 96% 

 shema sadja in 
zelenjave, slovenski 

zajtrk 

1 1% 4% 100% 

Veljavni Skupaj 26 15% 100%  

Manjkajoči -2 (Preskok (if)) 51 29%   

 -3 (Prekinjeno) 9 5%   

 -5 (Prazna enota) 91 51%   

 Skupaj 151 85%   

 SKUPAJ 177 100%   

 

Vaši predlogi, mnenja, pobude:                         

  

 

Q2_2 Vaši predlogi, mnenja, pobude:                         

 Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

 smo zadovoljni 1 1% 4% 4% 

 tako naprej 1 1% 4% 8% 

 pasteta junior 1 1% 4% 12% 

 s solsko prehrano 
smo zadovoljni 

1 1% 4% 15% 

 vzpodbuda, da 
pojedo zelenjavo 

1 1% 4% 19% 

 več mesnih izdelkov, 
manj mlečnih 

izdelkov 

1 1% 4% 23% 
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 pri izdaji hrane 
upoštevajte 

preference otrok (če 
odklanjajo določene 
jedi, drugače hrana 

pristane v košu), 
tudi kar se tiče 

količin (dodatna 
porcija, manjša 
porcija, morda 

nekatere živila ne 
prenašajo dobro), 

dovolite jim dosolit, 
če ostane v mejah 

seveda 

1 1% 4% 27% 

 vse ok 1 1% 4% 31% 

 le tako naprej! 
obroki naj bodo še 

naprej sveže kuhani 
in raznoliki. vsakega 
po malo! otroci so 

zadovoljni in zdravi! 

1 1% 4% 35% 

 pribor naj bo iz 
porcelana, 

servietke-bonton, 
kar ostane od 

obrokov, naj bo na 
razpolago ali da 
imajo hladilnik 

kamor se shrani-da 
ni odpadne hrane. 

porcije naj bodo raje 
manjše z možnostjo 

repete-manj 
odpadne hrane. 

preveri se 
prehranske 
normative. 

1 1% 4% 38% 

 moje mnenje je, da 
rogljiček in jiogurt 

ali bela kava ne 
zadostujeta pri 
večjih fantih za 

malico, ker težko 
zdržijo potem do 

kosila ob 13.45 uri. 

1 1% 4% 42% 

 ostane naj tako kot 
je! super 

1 1% 4% 46% 

 manj kupovanja 
napol pripravljenih 

jedi 

1 1% 4% 50% 

 s prehrano smo 1 1% 4% 54% 
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zadovolni 

 nimam drugih 
predlogov 

1 1% 4% 58% 

 / 1 1% 4% 62% 

 0 2 1% 8% 69% 

 vse v redu 2 1% 8% 77% 

 hrana se mi zdi 
dobre, mogoče kdaj 
v premalih količinah 

1 1% 4% 81% 

 malica bi lahko bi 
vključevala več sadja 
in mesnih izdelkov. 

1 1% 4% 85% 

 se strinjam da se 
otroke spodbuja k 
zdravemu načinu 

prehranjevanja, ne 
vem pa zak je 

potrebno vztrajati 
pri jedeh, ki jih 

otroci v večini ne 
pojedo, npr. kefir, 

ribana kaša v mleku 

1 1% 4% 88% 

 kosilo časovno ne 
ustreza potrebam 

večjih razredov 

1 1% 4% 92% 

 otrok naj sam 
presodi kaj in koliko 
bo pojedel, nikakor 
ne rabi jesti nečesar 
kar ne mara ali da se 

mu pogojuje del 
obroka če bo 
pojedel juho 

1 1% 4% 96% 

 čim več ekoloških in 
slovenskih 

proizvodov in 
proizvodov domače 

lokalne ponudbe. 

1 1% 4% 100% 

Veljavni Skupaj 26 15% 100%  

Manjkajoči -2 (Preskok (if)) 51 29%   

 -3 (Prekinjeno) 9 5%   

 -5 (Prazna enota) 91 51%   

 Skupaj 151 85%   

 SKUPAJ 177 100%   

   


