
REZULTATI ANKETE O ŠOLSKI PREHRANI – APRIL 2018 
V mesecu aprilu smo dijake, ki so prijavljeni na šolsko prehrano, povprašali o 
zadovoljstvu z meniji, organizacijo na šoli, organizacijo v Dijaškem in študentskem 
domu Koper, kjer se dijaki dejansko prehranjujejo, o odnosu osebja,… 
Anketni vprašalnik je izpolnilo 50 dijakov od 62 prijavljenih na šolsko prehrano. V 
nadaljevanju prikazujemo rezultate. 
Na prvo vprašanje o zadovoljstvu s količino obroka, je 11 vprašanih odgovorilo, da 
so zelo zadovoljni, 35 je zadovoljnih, 5 pa se jih je opredelilo kot nezadovoljnih. V 
grafičnem prikazu je razvidno, kako so odgovarjali dijaki: 

 
 
Pri drugem vprašanju smo želeli izvedeti, kako so zadovoljni z okusom hrane. 47 
dijakov je mnenja, da je hrana okusna, 3 pa pravijo, da je hrana neokusna. Iz 
grafičnega prikaza je razvidno mnenje sodelujočih v anketi: 

 
V tretjem vprašanju nas je zanimalo, ali so zadovoljni z meniji. Kar 92% jih je 
odgovorilo, da so (zelo) zadovoljni, ( od tega 43 vprašanih zadovoljnih in 3 zelo 
zadovoljni)), 8% (4 dijaki) pa je nazadovoljnih s ponudbo menijev. V grafičnem 
prikazu to izgleda tako: 



 
 
V nadaljevanju smo jih vprašali, ali se jim zdi, da se meniji ponavljajo. 5 jih je 
mnenja, da se ne ponavljajo, kar slaba polovica  (23 dijakov) si misli, da se 
prepogosto ponavljajo. Še vedno pa jih 22 misli, da je izbira menijev pravilna. 
Vprašani so se opredelili tako: 

 
 
Peto vprašanje se je nanašalo na čistočo jedilnice, miz, pribora. Med vprašanimi ni 
bilo nezadovoljnih s čistočo. 17 jih je odgovorilo, da so zelo zadovoljni s čistočo, 33 
pa da so zadovoljni. Glede na odgovore je graf sledeči: 



 
 
Pri šestem vprašanju nas je zanimalo, kako so zadovoljni z organizacijo prehrane 
na šoli (predplačniški sistem plačevanja s karticami, prijave, odjave od malice, 
drugo,…). Velika večina je (zelo) zadovoljnih z organizacijo (18 je zelo zadovoljnih, 
29 zadovoljnih), le 3 dijaki z organizacijo šolske prehrane niso zadovoljni. 

 
 
Na koncu pa nas je še zanimalo, kako so zadovoljni z odnosom kuhinjskega 
osebja. 17 dijakom je z odnosom kuhinjskega osebja zelo zadovoljnih, skoraj 
polovica (24 dijakov) je zadovoljnih, kar petina (9 dijakov) pa misli, da je odnos 
kuhinjskega osebja neprimeren in z njim niso zadovoljni. 



 
 
Če povzamemo rezultate, lahko rečemo, da je zadovoljstvo dijakov z organizacijo 
šolske prehrane, meniji, čistočo inventarja in odnosom kuhinjskega osebja dobro, saj 
tako misli tri četrtine dijakov, ki se prehranjujejo v Dijaškem in študentskem domu 
Koper, torej organizirano s strani šole. 
 
Ravno tako smo v mesecu aprilu poslali anketno vprašanje 62 staršem, katerih otroci 
so bili prijavljeni na malico. Spraševali smo jih, kako so oni zadovoljni z 
obveščenostjo in organizacijo šolske prehrane. Vrnjenih smo dobili 43 anketnih 
lističev, od tega se je 17 staršev izreklo, da so zelo zadovoljni, 24 od njih je 
zadovoljnih, samo 2 starša pa sta odgovorila, da sta z obveščenostjo in 
organiziranostjo šolske prehrane nezadovoljna. V grafičnem prikazu to izgleda tako: 

 
Tudi odgovori staršev kažejo na to, da je organizacija šolske prehrane dobra, saj 
tako meni dve tretjini vseh staršev (41 od 62 staršev, kar je 66%). Rezultat pa je še 
boljši, če vzamemo v obzir starše, ki so dejansko odgovarjali na anketo. V tem 
primeru pa lahko rečemo, da je organizacija šolske prehrane zelo dobra (95% 
staršev je (zelo) zadovoljnih). 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


