
Kateri razred obiskuješ? (n = 207)

Kakšnega spola si? (n = 207)
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Na katere obroke si prijavljen-a?(n = 203)



Kako dobro poznaš priporočila zdrave prehrane? (n = 203)

Katera trditev o prehranjevalnih navadah velja zate? (n = 201)

Ali meniš, da v šolski kuhinji dovolj upoštevamo priporočila zdrave 
prehrane? (n = 201)



Kakšno je tvoje zadovoljstvo s pestrostjo jedilnikov? (n = 201)

Kakšno je tvoje mnenje glede količine hrane pri obroku? (n = 201)

Ali je kultura prehranjevanja primerna? (uporaba pribora, lepo vedenje, 
jedilnica …) (n = 201)



Ali pred odhodom v šolo zajtrkuješ? (n = 201)

Ali meniš, da je malica ponujena ob primernem času? (n = 201)

Ali meniš, da je kosilo ponujeno ob primernem času?(n = 201)



Ali meniš, da šola izvaja dovolj dejavnosti, s katerimi spodbuja zdravo 
prehranjevanje in kulturo prehranjevanja? (n = 203)

• boljši sokovi, manj mlečnih izdelkov
• da, namesto sirovega bureka nam dajo mesni burek
• za malico grški jogurt
• da nebi bilo vsak petek za malico ne bi bila mlečna
• preveč fižolove juhe
• nič.
• da nebi imeli toliko bio hrane in da bi bila vžitna
• več paštet
• da bi bilo za malico tako zdravo.
• pri šolski prehrani nebi spremenila ničesar.
• veliko stvari
• lahko bi dobili malo več hrane
• boljšo hrano npr boljše testenine boljše meso lahko tudi več sladkarij itd.
• rada bi samo ,da bi mgoce bilo dodano malo vec vitaminov
• da bi bilo malo večkrat mlečnih jedi in malo večkrat katere drugih jedi npr.hodogov ali pa pic.
• kljub temu da je to zdrava šola, bi lahko včasih imeli tudi nekaj malo bolj nezdravo hrano
• ne vem.
• nič vse je dobro
• da bi bilo več sadjan in zelenjave
• preveč se ponavlja
• da bil dal več lazanje
• večkrat golaž in polento
• spremenila ne bi ničesar.
• večkrat zelnata solata
• večjo količino hrane in bolj pester jedilnik.
• spremenil bi količino hrane na večjo
• da se ne bi hrana skos ponavljala
• dodala bi testenine z morskimi sadeži
• vse večjo količino,več krompirja
• spremenil bi da ne bi blio vsak petek nakaj mlečnega,pa še za kosilo bi bilo lahka kdaj kaj bolj nazdravega
• da bi bilo manj namazov za kruh za malico.
• rada bi, da bi bila malica veliko boljša, bolj raznolika, kvalitetna...jaz bi rada obiskovala šolsko kosilo, ki ga 

ne morem, ker so avtobusi prezgodaj in ni časa za kosilo. zdi se mi tudi da, bi bili lahko obroki malo večji in, 
da, bi bilo več časa, da pojemo.

• manj kruha
• več namazov na kruh in večkrat mlečna hrana
• več lokalno pridelane hrane

Kaj bi v šolski prehrani spremenil?



• količino obroka.
• veliko več mesa
• malico bi prestavila na prvi odmor.
• več hrane,manj kruha in ne več rib
• nic
• bolj zdravo prehrano.
• da je ob petkih najboljše kosilo,
• da bi sami skuhali hrano
• vec solate
• več pizze
• več sadja, manj kruha
• vse
• nič
• da bi jedli več čokolade
• da bi imel vec sadja
• da je pogostejše sok
• več hrane
• lahko malo več hrane za malico
• rada bi malo manj mlečnih izdelkih
• pri šolski prehrani nebi spremenila ničesar
• da nebi imeli toliko bio hrane
• da bi imeli več sadja.
• nič, vse je zelo dobro
• da nebi imeli mlecnih gresov vsak teden
• malo več mesa
• da ob petkih ne bi bilo mlečne malice
• da ne bi bilo mlečne malice
• da vsak petek ne bi bilo nekaj mlečnega
• da, da bi imeli manjkrat namaze in večkrat kakšen sendvič
• da bi imeli hambrgarje
• manj mlečnih izdelkov
• da bi bilo več raznolikega sadja (skoraj vedno so pomaranče ali jabolka)
• da bi bilo za malico ne bi bilo toliko bio-hrane.
• manj mlečnih izdelkov.
• ne novih stvari za malico
• več pizze in man rib
• juhe manj slane . kdaj jogurt namesto mleka ker nekateri nemarajo mleka
• ob petkih najboljše kosilo
• pire krompir.
• več sladic
• malo več hrane
• pri šolski prehrani nebi spremenil ničesar.
• mogoče večjo količino.
• več lazanje
• malo več sladkih stvari
• da bi bili kdaj hamburgerji
• to da bi bilo količinsko več hrane.
• nesladkani čaj za malico
• da ne bi bilo vsak petek nekaj mlečnega.
• hocem cevapcice
• lahko bi malo povečali količino sira in salame pri malici - ko so sendviči in da bi bil 

lahko večkrat sok pri kosilut
• da bi jo bilo malo več
• hamburger
• da bi bila prej malica
• več namazov pri malicah, pogosteje tunin namaz
• nov jedilnik



Kaj bi pri šolski prehrani pohvalil?
• malico
• solato in sirove štručke ter jabolka(določena)
• ocvrtki
• da je dobro
• v petek večinoma ni mesa razen rib
• ražniče
• to da je občasno zdrav in dober zajterk
• sokove - ananasov
• šmoren
• hrana je zdrava
• da bi bilo več zapiti
• količino
• čaj,
• veliko dobrih in raznolikih stvari
• več dobrih stvari za malico, ki jih učenci obožujejo
• dobra hana
• prehrana je raznolika in zdrava
• testenine bolognese
• je zelo dobra
• kar je narejeno je pripravljeno dobro
• rizev narastek je slasten
• nič posebnega
• nekatere malice, ki so nezdrave.
• da je zelo dobro kuhajo
• upoštevanje zdrave prehrane
• večina malic je dobrih.
• da je zdrava in večkrat okusna.
• mlečne obroke
• so dobre
• da so vse kar kuharji ali kuharice naredijo zelo dobro.
• da je dodano sadje
• sirove štručke
• nič
• hrano
• hrane je dovolj, po obrokih nisem lačen
• dovolj sadja in zelenjave
• špagete bolonez
• sadje
• da je dobrega okusa
• je okusna
• hrana je kakovostna.
• posamezne dobre obroke sirovka, pizza, juhe pri kosilu, sirni namaz z drobnjakom, masleni 

rogljiček, kruh in salamo...
• da je hrana dobra
• dobro sadje, zdravo je
• sadje, vse mlečne izdelke
• zelje
• nič.
• špageti bolonez
• da je vedno zraven obroka sadje ali zelenjava
• pohvalila bi pestrost jedilnika in zdrave obroke
• da so dobri ocvrtki
• hrana je včasih uredu
• vse
• šmoren in način jemanja hrane
• dobre malice in nekatera kosila



• špagete.
• da vse dobro skuhate za jest
• mafin
• da je zelo dobra
• pohvalila bi ,da je veliko hrane dobro in delajo zelo dobre ocvrtke
• solate
• tunin namaz
• meso
• pohvalila bi dobro pripravljeno hrano.
• nekatere malice so dobre.
• vedno imamo na voljo sadje
• čaj
• da imajo raznolik jedilnik
• dobra pica
• tunin namaz, sadje, pohanje...
• to,da je malice ravno prav
• da je okusna
• za malico bi pohvaliltuno
• da je zdrava in redno okusna.
• pico
• nič,prav posebaj
• hrana v šoli mi je zelo všeč in nikoli nisem lačna
• da je užitna :)
• sok
• vse, ker je vse zelo dobro
• da jemo hotdok in pico
• zelo dobro za jesti
• vse,raznolikost hrane
• imamo veliko sadja :)
• pica, šmoren, hot dog, in sok
• to da jemo raznoliko.
• dobra izbira hrane
• za kosilo
• gres
• to da je malice ravno prav
• bolj malo
• upoštevanje priporočil zdrave prehrane
• pica je zelo dobra
• ribo
• lazanjo
• raznolikost in kakovost
• da je dobra
• makaroni s sirovo omako.
• vse stvari
• pohvalil bi urejenost pri prevzemu hrane
• da jemo burek
• golaž in polento
• da imamo sadje os skoraj vsakem obroku
• delno
• da ni nezdrava.
• ocvrtke
• da je dobro.


