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ZBIRANJE PODATKOV 

• je potekalo med 14. in 22. novembrom 2022 preko spletne aplikacije 

1ka na šolskih računalnikih.



Kateri razred obiskuješ? (n = 367)



Katere obroke zaužiješ v šoli? (n = 361)
Možnih je več odgovorov



Ali spremljaš šolski jedilnik? (n = 355)



Kje običajno spremljaš šolski jedilnik? (n = 355)



Kako pogosto zajtrkuješ pred odhodom v 
šolo? (n = 352)



V primeru, da ne zajtrkuješ redno, napiši 
razloge zakaj ne zajtrkuješ.

Najpogostejši odgovori:

• Nisem lačen/na.

• Mi ne paše.

• Nimam časa, raje spim, mudi se mi na avtobus.

• Pozabim.

Zanimivi odgovori:

• Gledam v računalnik.

• Prelen da bi si ga naredil.

• Mami mi ne naredi zajtrka.



Kaj najpogosteje ješ za zajtrk?

Kosmiči, čokolino, mleko, jogurt, sadje, 

marmelada, med, kruh, nutela, jajca



V petek, 18. novembra, bomo 1. šolsko uro vsem učencem v okviru
projekta Tradicionalni slovenski zajtrk ponudili slovenski zajtrk. Ali veš

katera živila predstavljajo tradicionalni slovenski zajtrk? (n = 351)



Ali se ti zdi, da ti je v šoli ponujeno dovolj
svežega sadja in zelenjave? (n = 351)



Jedi iz šolskega jedilnika so: (izberi največ 2 
odgovora) (n = 349)

Možnih je več odgovorov



Ali si na splošno zadovoljen/ zadovoljna s 
šolsko prehrano? (n = 349)



Kakšna se ti zdi kultura obnašanja pri jedi v 
šoli? (n = 349)



Ali za šolsko malico vzameš vse jedi, ki so ti
ponujene? (n = 348)



Oceni šolsko malico glede na količino
hrane, ki ti je ponujena. (n = 348)



Kako pogosto poješ celoten obrok šolske
malice? (n = 348)



Šolsko malico dobiš po drugi šolski uri. Ti to 
ustreza? (n = 348)



Ali meniš da šolska malica lahko nadomesti
zajtrk? (n = 348)



Ali si naročen na šolsko kosilo? (n = 348)



Ali za šolsko kosilo vzameš vse jedi, ki so ti
ponujene? (n = 216)



Oceni šolsko kosilo glede na količino hrane, 
ki ti je ponujena. (n = 216)



Kako pogosto poješ celotno kosilo? (n = 
214)



Ali imaš dovolj časa za kosilo? 
(n = 213)



Ali ti čas za kosilo ustreza? 
(n = 213)
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ZBIRANJE PODATKOV 

• je potekalo med 11. in 18. novembrom 2022 preko spletne aplikacije 

1ka na šolskih računalnikih.

• V primeru, da imajo starši na šoli več otrok so na anketo odgovorili za 

vsakega posebej.



Kateri razred obiskuje vaš otrok?  (n = 229)



Na katere šolske obroke je vaš otrok
prijavljen? (n = 229)

Možnih je več odgovorov



Izberite ustrezni odgovor: 
(n = 228)



Kako pogosto vaš otrok doma zajtrkuje?
(n = 226)



V petek, 18. novembra, bomo 1. šolsko uro vsem učencem v 
okviru projekta Tradicionalni slovenski zajtrk ponudili

slovenski zajtrk. Ali morda veste katera živila bodo na ta dan
ponujena? (n = 225)



Učenci malicajo po drugi šolski uri.
(n = 223)



Ali menite da šolska malica lahko
nadomesti zajtrk? (n = 223)



Ali je vaš otrok naročen na šolsko kosilo?
(n = 223)



Menite, da ima otrok dovolj časa za kosilo v 
šoli? (n = 169)



Ali vašemu otroku ustreza čas kosila?
(n = 169)


