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Zadovoljstvo dijakov s subvencionirano šolsko malico v šol. l. 2021/22 
 
VZOREC 
 
V vzorec smo zajeli dijake drugih in tretjih letnikov. Anketne vprašalnike so dijaki reševali v drugi 
polovici januarja 2022. Anketiranje je bilo anonimno in je potekalo preko spleta. 
 

Letnik Skupaj 

2. 161 

3. 150 

Skupaj 311 

 
Vzorec zajema približno 30% populacije (vseh dijakov na šoli). 
 
 
VPRAŠANJE 1 
Ali hodiš na malico v šolsko kuhinjo? 
 

 DA % NE % Skupaj 

Skupaj  115 37 196 63 311 

 
Na šolsko subvencionirano malico hodi 37% anketiranih dijakov.  
 
 
VPRAŠANJE 2 – odgovarjali dijaki, ki ne hodijo na subvencionirano malico 
Na šolsko malico ne hodim, ker: 
a) je predraga 
b) je v šolski jedilnici prevelika gneča 
c) je premajhna raznolikost jedilnika 
d) drugo 
 

 a % b % c % d % Skupaj 

Skupaj 45 23 38 20 36 19 74 38 193 

 
Odgovori d): 

 Malico kupujem drugje (Hofer, pekarna) – 10 odgovorov 

 Ni mi všeč hrana v šolski kuhinji – 12 odgovorov 

 Gneča v kuhinji – 4 odgovori 

 Sprehod na svežem zraku, zunaj se več dogaja – 3 odgovori 

 Premajhne porcije; za večje porcije sem pripravljen plačati več – 3 odgovorov 

 Vse zgoraj našteto – 2 odgovora 

 Slaba ponudba v šolski kuhinji – 2 odgovora 

 Ne malicam – 2 odgovora 

 Sistem prednaročil mi ne ustreza – 2 odgovora 

 Nimam časa 

 Sendviči pri novem dobavitelju mi niso všeč.  

 Pogrešam hamburgerje. 
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TRDITVE – odgovarjali dijaki, ki koristijo subvencionirano malico 
 
TRDITEV 1 
Šolska malica je okusna. 

 Se v  
celoti 

ne 
strinjam 

% Se ne 
strinjam 

% Se 
delno 

strinjam 

% Se 
popolnoma 

strinjam 

% Skupaj 

Skupaj  7 6 16 14 77 67 15 13 115 

 
Večina dijakov (80 %) se delno oz. popolno strinja z izjavo, da je šolska malica okusna. 
 
 
TRDITEV 2 
Šolska malica je dovolj raznolika. 

 Se v 
celoti ne 
strinjam 

% Se ne 
strinjam 

% Se delno 
strinjam 

% Se 
popolnoma 

strinjam 

% Skupaj 

Skupaj  5 4 20 17 55 48 35 30 115 

 
Večina dijakov (78 %) se delno oz. popolno strinja z izjavo, da je šolska malica dovolj raznolika. 
 
 
TRDITEV 3 
Osebje v kuhinji je prijazno. 

 Se v  
celoti ne 
strinjam 

% Se ne 
strinjam 

% Se delno 
strinjam 

% Se 
popolnoma 

strinjam 

% Skupaj 

Skupaj  4 3 1 1 16 14 94 82 115 

 
Velika večina dijakov (96 %) se delno oz. popolno strinja z izjavo, da je osebje v kuhinji prijazno. 
 
 
TRDITEV 4  
Šolska malica ustreza zdravi prehrani (sadje, zelenjava, jogurti). 

 Se v  
celoti ne 
strinjam 

% Se ne 
strinjam 

% Se delno 
strinjam 

% Se 
popolnoma 

strinjam 

% Skupaj 

Skupaj  5 4 6 5 61 54 41 36 113 

 
Večina dijakov (90 %) se delno oz. popolno strinja z izjavo, da šolska malica ustreza zdravi 
prehrani. 
 
TRDITEV 5 
Jedilnica je urejena in čista. 

 Se v  
celoti ne 
strinjam 

% Se ne 
strinjam 

% Se 
delno 

strinjam 

% Se 
popolnoma 

strinjam 

% Skupaj 

Skupaj  8 7 7 6 49 43 50 44 114 

 
Večina dijakov (87 %) se delno oz. popolno strinja z izjavo, da je jedilnica urejena in čista. 
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VPRAŠANJE 3 
 
Katero malico najpogosteje ješ?  
 

 hladno % toplo % Skupaj 

Skupaj  21 18 94 82 126 

 
Večina dijakov, ki prevzema malico v šolski kuhinji (82 %) je toplo subvencionirano malico. 
 
 
VPRAŠANJE 4  
Tvoj komentar o malici: 
(Zbrana mnenja dijakov, ki prevzemajo malico v šolski kuhinji)  
 
Malica je vredu. (8 odgovorov) 
Premajhne porcije. (6 odgovorov) 
Hrana bi lahko bila bolj soljena. (3 odgovori) 
Premajhna jedilnica, gneča. (2 odgovora) 
Brez možnosti »repeteja«. (2 odgovora) 
Slaba priprava vegetarijanskih menijev. 
Previsoka cena. 
Namesto vode z okusom bi želel navadno vodo. 
Želel bi dva računalnika za naročanje. 
Suhi, pretanki zrezki. Pomfrit je presuh. 
Preveč olja. 
Bolj okusno sadje. 
Želim nazaj tedenski meni. 
Imam celiakijo in osebje v kuhinji je zelo prijazno glede vsega. 
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