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SAMOPODOBA IN SAMOSPOŠTOVANJE ČEZMERNO 

PREHRANJENIH SLUŠATELJEV V ŠOLI ZDRAVEGA 

HUJŠANJA 

POVZETEK  

Izhodišča: Telesna samopodoba in samospoštovanje sta  pomembna vidika  

telesnega  in duševnega  stanja posameznika, saj predstavljata medsebojno povezano 

celoto. Prekomerna prehranjenost posameznikov  pomeni problem sodobnega časa . 

Skrb za svoje telo, negovanje, vzdrţevanje ter upoštevanje prehrambenih navad, ki 

so telesu in zdravju prijazne,  pomenijo naklonjenost telesu, so ključnega pomena  in 

sestavni del celotnega pozitivnega odnosa do sebe. Namen magistrskega dela je 

predstavitev raziskovanja samopodobe in samospoštovanja prekomerno prehranjenih 

slušateljev v šoli zdravega hujšanja.  

Metodologija: Uporabljena je kvantitativna metodologija raziskovanja z anketnim 

vprašalnikom, sestavljenim iz treh vsebinskih področij s trditvami (samospoštovanje, 

samopodoba in zdravju škodljivo vedenje). Udeleţenci raziskave so vrednotili 

postavke na ocenjevalni lestvici Likertovega tipa od 1 (popolnoma se strinjam) do 5 

(sploh se ne strinjam). Statistična analiza podatkov je izvedena  s programom SPSS 

14,0 za Windows Professional. Statistične značilnosti so preverjane na ravni 5%  

tveganja (p = 0,05). V raziskavo je bilo vključenih 148 slušateljev izobraţevalnega 

programa o zdravem načinu ţivljenja v Šoli zdravega hujšanja v Zdravstvenem domu 

Ptuj.  

Rezultati: Raziskava podaja statistično pomembno povezavo s stopnjo doţivljanja 

samopodobe in samospoštovanja, ter 91,6% potrditev preiskovancev za vsaj eno 

obliko zdravju škodljivega vedenja.  

Diskusija in zaključki: Problem prekomerne prehranjenosti in z njo povezane niţje 

samopodobe in samospoštovanja, kakor neustrezen, nezdrav slog ţivljenja, zahtevajo 

še večjo pozornost v zdravstvenih ustanovah in še aktivnejše ukrepe na nacionalni 

ravni. Potrebno je raziskati vzroke za tako stanje na večjem vzorcu in sestaviti 

uravnoteţene programe za spodbujanje telesne dejavnosti in zdravega 

prehranjevanja. 
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SELF-IMAGE AND SELF-RESPECT OF OVERWEIGHT 

PARTICIPANTS IN SCHOOL FOR HEALTHY WEIGHT LOSS  

ABSTRACT  

Background: Physical self-esteem and self-respect are important aspects of physical 

and mental well-being of an individual, as they represent an interconnected entirety. 

Excessive nutrition of individuals is a modern-time problem. Caring for your own 

body, nurturing it, and upkeeping and respecting dietary habits, which are good for 

your body and health means having affection for your body and are of key 

importance and a key ingredient for a positive relationship with your body. The 

purpose of this master‟s thesis is to present the research of self-esteem and self-

respect of obese people that are attending the school for healthy weight-loss.  

Methods: The quantitative method of research was used with the help of a statement 

based survey that covered three subject areas (self-respect, self-esteem, and health-

detrimental behaviour). Participants evaluated items based on the Likert scale from 1 

(completely agree) to 5 (do not agree at all). Statistical analysis was done with the 

SPSS computer programme for Windows XP. Statistical characteristics are proofed 

on a scale of 5% risk (p = 0,05). 148 attendants of the educational programme about 

a healthy way of life at the School for healthy weight-loss at the Health centre Ptuj 

participated. 

Results: The research shows an important link with the level of experiencing self-

esteem and self-respect. Moreover, 91,6% participants confirmed at least one form of 

health-detrimental behaviour. 

Discussion and conclusions: The problem of excessive nutrition and the lower self-

esteem and self-respect, as well as an improper and unhealthy life-style, which go 

with it, demand an even higher attention in health institutions and more active 

measures the national level. It is important to research the causes for this state on a 

bigger sample and to compile balanced programmes for encouraging physical 

activity and healthy nutrition. 
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1 UVOD IN OPIS PROBLEMA 

 

Za ohranjanje in krepitev zdravja je zelo pomembno razmerje med energijskim 

vnosom in energijsko porabo, skratka med prehranjevanjem in telesno (gibalno) 

dejavnostjo. Zdrava prehrana in redna telesna (gibalna) dejavnost vplivata na zdravje 

vsaka zase in hkrati sinergijsko. Čeprav se učinki obeh dopolnjujejo, kar je zelo 

očitno pri zmanjševanju čezmerne telesne teţe in debelosti, pa telesna (gibalna) 

dejavnost pozitivno učinkuje na zdravje.  

Vemo, da za zdravje ni potrebna intenzivna vadba, saj izsledki sodobne znanosti 

kaţejo, da ogroţenost za nastanek in napredovanje kronično nenalezljivih bolezni 

(KNB) in fizioloških dejavnikov tveganja zanje pomembno zmanjšuje ţe pol ure 

zmerne telesne (gibalne) dejavnosti večino dni v tednu. Pri tem je ključno, da smo 

telesno (gibalno) dejavni vse ţivljenjsko obdobje, saj tako ohranjamo telesno, 

duševno in socialno krepkost od otroštva do pozne starosti. Ohranjanje mišične 

krepkosti, gibljivosti in ravnoteţja pri ostarelem prebivalstvu ohranja tudi 

funkcionalne sposobnosti, preprečuje poškodbe in bistveno povečuje moţnosti 

aktivnega staranja ter zmanjšuje ekonomsko breme bolezni za drţavo (Ministrstvo za 

zdravje Republike Slovenije, 2007). 

V 21. stoletju je po mnenju Maučec Zakotnik, J., Hlastan Ribič, C., Poličnik, R., 

Pavčič, M., Štern, B., Pokorn, D. (2005), debelost eden največjih izzivov javnega 

zdravja v svetu, skupaj s sladkorno in drugimi kroničnimi boleznimi, za katere je 

debelost eden ključnih dejavnikov tveganja tudi v Sloveniji. Z naraščanjem telesne 

teţe, katere posledice so prekomerno prehranjevanje, se povečuje tveganje za razvoj 

več kroničnih bolezni hkrati. 

Problem sodobnega človeštva je kronična čezmerna prehranjenost ljudi v bogatih in 

razvitih deţelah in kronična nedohranjenost revnih in nerazvitih. Medtem, ko je 

vitkost močno zaţeleni lepotni ideal, debelost velja za grdo, nezaţeleno in je 

stigmatizirana. V ţelji po doseganju kulturnega ideala vitkosti je večina 

posameznikov, predvsem ţensk nezadovoljnih s svojim videzom, imajo negativno 

telesno samopodobo in izraţeno tudi  nizko samospoštovanje. Za preprečevanje in 

obvladovanje problema naraščajočega trenda debelosti v svetu in pri nas je ključna 

sprememba ţivljenjskega sloga večine ljudi. S tem problemom se posameznik in 
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druţba v večini primerov spopadata dokaj neuspešno, saj je sodobni globalni trg 

precej neobvladljiv in s svojimi vplivi pospešuje naraščanje debelosti (Maučec 

Zakotnik, Hlastan Ribič, et al. (2005). 

Deleţ prekomerno hranjenih narašča, s tem pa narašča tudi število ljudi, ki so s 

svojim videzom nezadovoljni, imajo nizko samopodobo in samospoštovanje. S 

pojmom telesna samopodoba označujemo podobo, ki jo ima človek o svojem telesu, 

izraţa osebni pogled na lastno telo, zdravstveno stanje, telesni videz, zmoţnosti in 

spolnost. Samopodoba je celota predstav, stališč, potez, lastnosti, mnenj in drugih 

psihičnih vsebin, ki jih človek pripisuje samemu sebi. Samopodoba je ena izmed 

temeljnih področij osebnosti ki se postopno oblikuje ţe od otroštva dalje in se 

spreminja ter razvija celo ţivljenje in je pomemben del osebnosti v vsakem 

ţivljenjskem obdobju in v vsaki situaciji (Kobal, 2001 str. 27). 

Telo in duševnost predstavljata medsebojno povezano celoto, zato je telesna 

samopodoba eden od mnogih pomembnih vidikov med telesnim in duševnim stanjem 

(Tomori, 1995, str. 67).  

Strokovni psihološki pojem samopodobe zajema več kot le to, kar mislimo da smo. 

Zajema naše predstave, zaznave, misli, pojmovanja in prepričanja o sebi, a tudi 

čustva, ki jih gojimo do sebe, vključno z vrednotenjem samega sebe (Musek, 2005, 

str. 129). Samopodoba sodi med najpomembnejše notranje standarde, merila in 

gibala, ki usmerjajo naše doţivljanje. Telesna samopodoba je temeljni vidik 

človekove osebne identitete, mentalna predstava o tem, kdo smo (Payne in Walker 

2002, str. 216). 

Skrb za svoje telo, naklonjen odnos do njega, ustrezna nega in vzdrţevanje ter 

upoštevanje prehrambnih navad, ki so telesu in zdravju prijazne, so ključnega 

pomena  in sestavni del celotnega pozitivnega odnosa do sebe. Pogosto se dogaja, da 

posameznik postane svojemu telesu »sovraţnik«. Muči ga z nihanji v prehrani, 

obdobja preobilnega in nezdravega hranjenja izmenjuje s strogimi, pogosto 

nezdravimi dietami in radikalnim stradanjem, s škodljivimi razvadami v hrani in 

pijačami, ki mu povzročajo trenutno ugodje. S hrano se nagrajuje, tolaţi, sprošča in 

kaznuje, predaja se ji in se ji odpoveduje. Način hranjenja, izbira jedi in odnos do 

svoje telesne teţe lahko kaţe na njegov odnos do sebe, na raven njegove 



 3 

samozavesti, samopodobe  in samospoštovanja (Tomori, M., Stergar, E., Pinter, B., 

et al. (1998). 

Čezmerna prehranjenost ima vidne posledice, med katerimi izstopa zunanja podoba 

posameznika v smislu povečane telesne teţe, ki jo strokovnjaki uvrščajo med 

dejavnike tveganja za aterosklerozo ter bolezni srca in oţilja. Prekomerno telesno 

teţo in debelost definiramo kot prekomerno kopičenje maščevja v telesu. Razvije se, 

kadar je energetski vnos večji kot je poraba energije za bazalni metabolizem in 

celotno telesno dejavnost in ko  energetsko neravnovesje traja dlje časa. Poznamo 

eksogene in endogene vzroke debelosti. 

Različne raziskave o načinu prehranjevanja v Sloveniji kaţejo, da je prehranjevanje 

slovenskega prebivalstva preteţno nezdravo. Število dnevnih obrokov in ritem 

prehranjevanja povprečnega prebivalca nista ustrezna, energijska vrednost 

povprečnega obroka je previsoka, zauţijemo preveč maščob v celoti in preveč 

nasičenih maščob, ki lahko pomembno vplivajo na pojavnost številnih kroničnih 

nenalezljivih bolezni (kot npr. bolezni srca in oţilja ter npr. rak širokega črevesa). 

Zauţijemo tudi premalo sestavljenih ogljikovih hidratov namesto sladkorjev, 

premalo je v naši prehrani sadja, predvsem pa zelenjave ter vlaknin (s čimer se 

popolnoma strinjamo), ki so pomembni prehranski varovalni dejavniki pred 

kroničnimi nenalezljivimi boleznimi (Lainščak, Fras in Zaletel Kragel, 2005, str. 12). 

Zdrav ţivljenjski slog omogoča ohranjanje in krepitev zdravja ter kakovosti ţivljenja 

vsakega posameznika in zmanjšuje druţbene stroške preprečevanja in zdravljenja 

kronično nenalezljivih bolezni (KNB), invalidnosti in prezgodnje smrtnosti. 

Negativni učinki posameznih elementov nezdravega ţivljenjskega sloga se med seboj 

dopolnjujejo, tako da je pri posameznikih velikokrat izraţenih več dejavnikov 

tveganja hkrati. Zato je smiselno in potrebno hkrati oblikovati politike in izvajati 

učinkovite strategije za preprečevanje najpomembnejših dejavnikov tveganja – poleg 

prizadevanj za zmanjšanje porabe alkohola in tobaka – tudi s spodbujanjem in 

zagotavljanjem zdravega prehranjevanja in redne, zmerno intenzivne telesne 

(gibalne) dejavnosti za zdravje (Maučec Zakotnik, Hlastan Ribič, et al. (2005). 
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2 NAMEN IN CILJI NALOGE 

 

2.1 Namen magistrskega dela 

Namen magistrskega  dela je ugotoviti in prikazati, kakšno samopodobo in raven 

samospoštovanja ter ţivljenjski slog  imajo prekomerno prehranjeni slušatelji 

programa Šole zdravega hujšanja v Zdravstvenem domu (ZD) Ptuj . 

2.2 Cilji teoretičnega magistrskega dela 

Z zastavljenimi cilji pričujočega magistrskega dela smo ţeleli: 

 

- opredeliti pojav čezmerne prehranjenosti posameznikov kot zdravstveni in 

druţbeni problem sodobnega časa, 

- opredeliti vsebinske izraze in pojme, ki se nanašajo na temo magistrskega 

dela, 

- predstaviti pomen pozitivne in negativne samopodobe,  

- ugotoviti, kako druţbeno kulturni in medosebni dejavniki vplivajo na telesno 

samopodobo in  samospoštovanje ter pojmovanje zdravja in odnos do 

čezmerne prehranjenosti. 

2.3 Cilji empiričnega magistrskega dela 

V empiričnem delu naloge pa smo ţeleli: 

 

- predstaviti samospoštovanje čezmerno prehranjenih slušateljev programa o 

zdravem načinu ţivljenja šole zdravega hujšanja v ZD Ptuj, 

- preučiti koncept telesne samopodobe v kontekstu čezmerne prehranjenosti pri 

slušateljih izobraţevalnega programa o zdravem načinu ţivljenja šole 

zdravega hujšanja v ZD Ptuj, 

- analizirati pojav in doţivljanje samopodobe in samospoštovanja čezmerno 

prehranjenih slušateljev izobraţevalnega programa o zdravem načinu 

ţivljenja šole zdravega hujšanja v ZD Ptuj. 

- analizirati in ugotoviti ţivljenjski slog slušateljev izobraţevalnega programa 

o zdravem načinu ţivljenja šole zdravega hujšanja v ZD Ptuj. 
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3 ZDRAVJE IN ZDRAV ŢIVLJENJSKI SLOG 

 
Zdravje omogoča in zagotavlja kakovostno ţivljenje in je temeljni vir razvoja vsake 

druţbe. Ne poznamo področja druţbenega ţivljenja, ki ne bi vplivalo na zdravje. Za 

zdravje je najprej odgovoren vsak posameznik, drţava pa je v sodelovanju z 

različnimi strokami in znanostmi pristojna in odgovorna za ustvarjanje pogojev, v 

katerih lahko ljudje skrbimo za zdrav ţivljenjski slog. Drţava poleg zagotavljanja 

zdravstvenega varstva skrbi za zdravje z oblikovanjem, sprejemanjem in izvajanjem   

politik, strategij in programov promocije zdravja (Ministrstvo za zdravje Republike 

Slovenije, 2007). 

Hoyer (2005), navaja, da je zdravje proces stalnega prilagajanja človeka na 

spremembe notranjih in zunanjih vplivov na okolje, ki odreja ţivljenje, razvoj in 

vedenje človeka. Zdravje je pomembna vrednota, ki pa jo je treba nenehno negovati, 

krepiti in se ji posvečati. Sodoben človek se veliko ukvarja z zdravim ţivljenjskim 

slogom, ki postaja recept za dolgo ţivljenje. Človek se mora naučiti zdravje ohranjati 

ali pa si ga  ponovno pridobiti in ţiveti skladno s svojimi potrebami in moţnostmi.  

Kadar govorimo o zdravju, ki pomeni odsotnost vsake bolezni in sinergijo med 

telesnim in duševnim, se moramo zavedati, da je mentalno ali duševno zdravje zelo 

širok izraz, ki vključuje veliko razseţnosti, duševnih značilnosti, funkcij in 

vedenjskih vzorcev. Vključuje sposobnost razumevanja dogajanja okrog sebe, neko 

pozitivno, zdravo, zadovoljujočo samopodobo, ustrezno prilagodljivost zunanjim 

obremenitvam, sposobnost vpogleda v lastno čustvovanje, sposobnost obvladovanja 

stresov. Najpomembnejše je, da ima človek več strategij za reševanje različnih 

preizkušenj v ţivljenju. Mentalno zdravje vključuje tudi sposobnost vţivljanja v 

čustva drugih ljudi, empatijo, ki je osnova pomembnih, tudi čustveno odločilnih 

odnosov z ljudmi, in neko dobro komunikacijo z drugimi, sprejemljivost za novo, 

pripravljenost za oblikovanje samokritičnosti, sposobnost koordinacije vedenja, brez 

prevelikega občutka krivde, samoobtoţevanja in podcenjevanja, ter stabilno 

razpoloţenje. 

Toda Škrlj (2010) opozarja, da duševno zdravje določa cela vrsta dejavnikov. Ţe 

nekatere biološke danosti zastavijo duševno zdravje: konstitucija, značaj, s katerim 

se oseba rodi, prilagodljivost, odzivnost, energičnost, vitalnost.  
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3.1 Prekomerna prehranjenost in  debelost kot problematika sodobnega 

sveta 

 

Kenchaiah, et al. (2002, str. 310) opozarjajo, da prekomerna telesna teţa in debelost 

predstavljata problem svetovnih razseţnosti in sta dejavnika tveganja, ki pomembno 

vplivata na nastanek številnih kroničnih obolenj.  Debelost je kronična bolezen, ki je 

pri otrocih in mladostnikih eden najbolj zaskrbljujočih problemov sedanjega časa. V 

zadnjih desetletjih njena pogostnost skokovito narašča, tako da prerašča ţe v pravo 

epidemijo. Debelost je posledica različnih dejavnikov, med drugim druţinske 

obremenjenosti (genetski vzroki), nepravilne prehrane, metabolnih motenj, vplivov iz 

okolja - psihosocialnih vzrokov, telesne nedejavnosti, kulture, socialno-ekonomske 

strukture prebivalstva.  

Debelost, ki v otroštvu, razen v izjemnih primerih ni povezana s posledicami, lahko 

kasneje, pri odraslih, privede do bolezenskih stanj, ki znatno povečujejo obolevnost 

in smrtnost. Veliko ţe vemo, kakšne so posledice debelosti pri odraslih, vse več je 

tudi podatkov o posledicah debelosti v mladosti. Pri odraslih je debelost povezana s 

pogostejšim pojavljanjem povečanega krvnega tlaka, sladkorne bolezni tipa 2 in 

hiperlipidemij, kar skupaj predstavlja tako imenovani »sindrom X« ali metabolični 

sindrom, ki pogojuje nastanek bolezni srčnih ţil.  

Debeli otroci in mladostniki se pogosto srečujejo tudi z negativnimi psihosocialnimi 

posledicami. Zaradi predsodkov, ki jih druţba goji do debelih ljudi, imajo v 

ţivljenju, velikokrat po krivici, slabše moţnosti. Zato imajo največkrat negativno 

samopodobo, zmanjšano samozavest, so plahi in negotovi in zato osamljeni, pogosto 

tudi depresivni. Zaradi rastočega pomena debelosti in njenih zapletov je nujno 

preventivno delovanje (Portal za srce, 2009).  

Debelost je kronična, presnovna, socialna bolezen in je pomemben, neodvisni 

dejavnik tveganja pri nastanku civilizacijskih bolezni in bolezenskih stanj, ki 

skrajšujejo dolgost ţivljenja. Debelost je posledica delovanja genetskih dejavnikov, 

dejavnikov okolja in psihosocialnih vzrokov. Telesna neaktivnost in energijsko gosta 

hrana (prehrana z veliko maščob in sladkorja in malo sadja in/ali zelenjave) sta med 

najbolj pomembnimi vzroki debelosti. Prevelika količina zauţite energije, ki preseţe 
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porabo, pospešuje nalaganje telesnega maščevja in nastanek debelosti (Pokorn, 2004, 

str. 85).  

 

Mandić (2007) glede na razporeditev maščobnega tkiva loči: 

 

-  periferni (ţenski) tip debelosti, kjer se maščoba kopiči pod koţo (največ na 

stegnih in zadnjici), in  

- centralni (moški) tip debelosti, pri katerem se maščoba kopiči preteţno okrog 

notranjih organov, v trebuhu (visceralna ali trebušna debelost) in tudi v 

zgornjem delu trupa.  

 

Pri perifernem tipu pogosteje nastajajo zapleti, ki so posledica mehanskih 

obremenitev (artroza velikih sklepov, krčne ţile, otekanje). Centralna debelost pa je 

povezana s presnovnimi motnjami, ki vodijo v sladkorno bolezen tipa 2, ki je na 

prvem mestu za arterijsko hipertenzijo, motnjami v presnovi maščob in srčno-ţilnimi 

boleznimi. Tudi ţenske imajo lahko centralni tip debelosti, torej povečano količino 

maščobe v trebuhu. Ta pa je pogosta v klimakteriju in pri tistih ţenskah, ki imajo več 

moških hormonov. 

Prekomerna prehranjenost in debelost dobivata v razvitem svetu razseţnosti 

epidemije ter postajata velik zdravstveni in druţbeno ekonomski problem. Za 

kajenjem sta na drugem mestu med odpravljivimi dejavniki tveganja za bolezni srca 

in oţilja, ki so glavni vzrok umrljivosti sodobne druţbe. Debelost predstavlja resno 

groţnjo javnemu zdravju tudi v Evropi. Prekomerno telesno teţo ima 20 % otrok in 

ena tretjina odraslih. Pojavnost debelosti se zelo hitro povečuje. Posebej zaskrbljujoč 

je trend naraščanja debelosti pri otrocih in mladostnikih.  

Prekomerna prehranjenost je opredeljena kot pojav, pri katerem je teţa telesa večja 

od normalne teţe za določeno telesno višino in spol. Skrajno stanje prekomerne 

prehranjenosti imenujemo debelost. Danes je debelost kot bolezen opredeljena kot 

kronična presnovna bolezen, za katero je značilno prekomerno kopičenje maščob v 

telesu.  Debelost tudi s stališča javnega zdravja postaja zdravstveni problem, ki ga 

uvrščamo med velike javno-zdravstvene probleme. Bolezen se namreč relativno 
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naglo širi, s tem pa se povečuje tudi razseţnost problema. Vedno bolj pa tudi 

finančno obremenjuje zdravstvene sisteme.  

Preprečimo jo lahko z zdravim načinom ţivljenja, kamor sodita uravnoteţena in 

raznolika prehrana ter vsakodnevna telesna aktivnost, ki omogočata ugodno razmerje 

med vnosom in porabo kalorij. 

Debelost resno načenja zdravje in zvišuje umrljivost, ljudje z normalno telesno teţo 

se počutijo bolje, imajo več energije, so bolj gibčni, manj obolevajo in ţivijo dlje 

(Čavničar, 2010).  

Nezdravo prehranjevanje in nezadostna telesna dejavnost sta dejavnika nezdravega 

ţivljenjskega sloga, h kateremu prispevata tudi kajenje in uţivanje alkoholnih pijač. 

Dokazano je, da sodijo dejavniki nezdravega ţivljenjskega sloga med ključne v 

procesih nastanka, napredovanja in pojavljanja zapletov najpomembnejših kroničnih 

nenalezljivih bolezni KNB srca in oţilja, sladkorne bolezni, nekaterih vrst raka, 

nekaterih kroničnih pljučnih obolenj, debelosti in osteoporoze ter drugih bolezni 

mišično kostnega sistema. Nezdravo prehranjevanje in nezadostna telesna dejavnost 

sta tesno povezana s pojavljanjem in vzdrţevanjem znanih fizioloških dejavnikov 

tveganja v zvezi s KNB, kot na primer zvišanega krvnega tlaka ter zvišanih vrednosti 

holesterola in glukoze v krvi (Fras in Zaletelj Kragelj, 2004).   

Od sedmih ključnih dejavnikov tveganja za KNB (zvišan krvni tlak, zvišan holesterol 

v krvi, zvišan indeks telesne mase, zniţan vnos zelenjave in sadja, telesna 

nedejavnost, alkohol, kajenje) jih je pet tesno povezano s prehrano (Resolucija o 

nacionalnem programu prehranske politike, Uradni list RS št. 39/2005) 

 

3.2 Prevalenca čezmerne prehranjenosti in debelosti po svetu in v 

Sloveniji 

 

V drţavah razvitega sveta v zadnjih dvajsetih letih ugotavljajo izrazit porast 

čezmerne prehranjenosti in debelosti med otroki in mladostniki. Debelost v tem 

starostnem obdobju je pomemben dejavnik tveganja za razvoj sladkorne bolezni tip 2 

ter bolezni srca in oţilja v odrasli dobi. Za celotno slovensko populacijo doslej ni 

bilo primerljivih podatkov o prehranjenosti otrok in mladostnikov, zato je bila v 

času, ko se v razvitem svetu opaţa izrazit trend naraščanja problema debelosti in z 
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debelostjo povezanih bolezni, ocena stanja v naši populaciji nujna. Raziskava, ki so 

jo opravili leta 2005 Avbelj in sodelavci (2006), je pokazala, da je debelost v 

otroškem in mladostniškem obdobju v Sloveniji problem, ki zahteva večjo pozornost 

v zdravstvenih ustanovah in aktivnejše ukrepe na nacionalni ravni. Raziskovalci so 

še posebej opozorili, da je  potrebno raziskati vzroke za tako stanje in sestaviti 

uravnoteţene programe za spodbujanje telesne dejavnosti in zdravega prehranjevanja 

otrok, mladostnic in mladostnikov. Tudi zato, ker ustreznih starejših podatkov za 

našo populacijo ni na voljo, trenda prevalence čezmerne prehranjenosti na nacionalni 

ravni niso mogli natančneje opredeliti, pač pa so lahko primerjali trenutno stanje pri 

nas s stanjem v drugih razvitih drţavah. 

V primerljivih starostnih skupinah so naši otroci podobno čezmerno prehranjeni kot 

vrstniki večine evropskih drţav, razen nekaterih juţnoevropskih drţav in Anglije, 

kjer je čezmerne prehranjenosti več (Avbelj et al., 2005). 

Po navedbah Maučec Zakotnik in Pavčič (2000) je po pribliţni oceni  na svetu 215 

milijonov debelih ljudi (indeks telesne mase (ITM) > 30 kg/m
2
) ali 7 % prebivalstva. 

Ljudi s prekomerno telesno teţo je pribliţno dva do trikrat več, kar pomeni, da je na 

svetu pribliţno milijarda (= 1/5 vseh prebivalcev planeta) prekomerno prehranjenih 

in debelih. Podatki zadnje raziskave o prevalenci debelosti med odraslimi v ZDA 

(NHANES III) kaţejo, da je debelih 31 % moških in 34 % ţensk. Največji odstotek 

debelih je bil zabeleţen med temnopoltimi ţenskami (48 %) in Juţnoameričankami 

(47 %). Debelost ne narašča samo v industrializiranih drţavah zahodnega sveta, 

temveč tudi v deţelah v razvoju in celo v drţavah, v katerih je vladal komunistični 

sistem, tako tudi na Kitajskem, ter v Indiji in subsaharski Afriki, kjer prej zaradi 

revščine in lakote debelosti sploh niso poznali. Prevalenca debelosti se razlikuje tudi 

po spolu, rasi in etični pripadnosti. Razlikuje se tudi med posameznimi pokrajinami v 

isti drţavi, različna je tudi v notranjosti deţele in v obalnem pasu ter med urbanimi 

področji in podeţeljem. 

Debelost je tudi med odraslimi ljudmi v Evropi v porastu in še vedno narašča. 

Debelih je pribliţno 15 % odraslih moških in več kot  20 % ţensk. Obstajajo velike 

razlike med drţavami. Najniţja je zabeleţena med moškimi (7 %) in ţenskami (9 %) 

v Gothenburgu na Švedskem, največja pa pri moških (22 %) in še izrazito večja pri 
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ţenskah (45 %) v Litvi. Debelost in njeno povečanje je najbolj opazno v Veliki 

Britaniji, kjer se je ta pri obeh spolih povečala za blizu do 100 %. 

 

Tudi v Sloveniji je deleţ ljudi, ki so čezmerno teţki in debeli, velik. Pregled 

naključno izbranega vzorca Ljubljančanov (CINDI 90/91 in 96/97) kaţe, da je le 

dobra tretjina pregledanih normalno teţka, 40 % je čezmerno teţkih in 21 % 

predebelih. Podobni so podatki za Slovenijo (Maučec Zakotnik in  Pavčič, 2000). 

Po navedbah Branca, F., Nikogosian, H., Lobstein, T. (2007), je po podatkih 

svetovne zdravstvene organizacije (SZO) regijskega urada za Evropo, prevalenca 

čezmerne teţe pri posameznih drţavah nekoliko višja pri ţenskah kot pri moških. Na 

podlagi analize podatkov, avtorji opozarjajo na pesimističen trend naraščajoče 

debelosti oziroma čezmerne teţe, ki naj bi po predvidevanjih SZO do leta 2010 

obsegala ţe 150 milijonov odraslih. 
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4 PREKOMERNA PREHRANJENOST IN DEBELOST KOT 

ZDRAVSTVENI   PROBLEM 

 

Debelost v odrasli dobi je pomemben dejavnik tveganja za arterijsko hipertenzijo, 

dislipidemijo, bolezni srca in oţilja, sladkorno bolezen tip 2, ortopedske zaplete in 

rakave bolezni (Pi-Sunyer, 2002). Debelost v času adolescence pa je napovedni 

dejavnik za debelost v odrasli dobi (Plourde, 2002; Guo & Cahumlea, 1999), ter 

večjo smrtnost in obolevnost v odrasli dobi (Plourde, 2002, Must in sod. 1992, 

Yarnel, 2000). 

Debelost je po prepričanju Sentočnik (2000, str7.) bolezen. Leta 1997 je to dejstvo 

potrdila SZO po dolgih letih zmede med laiki in zdravniki. Prvi so s številnimi 

teţavami, ki so jih imeli hkrati s čezmerno teţo, zaman iskali razumevanje in pomoč 

pri zdravnikih. Ti so sicer vedeli, da je debelost potrebno zdraviti, a doktrine niso 

imeli. Šele v devetdesetih letih se je zdravstvena sluţba začela zavedati, kako velik je 

odstotek debelih odraslih ljudi v razvitem svetu (50 %), da je ta v desetih letih 

porastel za 20 %, ter da je debelost bolezen, ki ţe ima razseţnosti epidemije. 

Debelost je neodvisen dejavnik tveganja za nastanek srčno ţilnih obolenj in 

predstavlja pomemben vzrok za prezgodnjo invalidnost in umrljivost  (Wilson et al., 

2002 str. 1868). Število prekomerno prehranjenih in debelih ljudi iz leta v leto 

narašča in postaja pomemben zdravstveni problem v razvitih deţelah, prav tako tudi 

v Sloveniji. Vse več je prekomerno hranjenih odraslih oseb, kar vzbuja skrb v druţbi.  

Debelost prinaša veliko neprijetnosti in teţav z zdravjem, saj  lahko zdravje ogrozi, 

ali  in celo skrajša ţivljenje. Posledice prekomerne prehranjenosti so: povečana 

telesna teţa, ki predstavlja dejavnik tveganja za zgodnejši pubertetni razvoj, povišan 

krvni tlak, prezgodnjo obolevnost za kroničnimi socialnimi boleznimi, nastanek 

sladkorne bolezni tipa 2, teţave z dihanjem, zaprtja, nepravilen razvoj okostja 

spodnjih okončin, negativne psihosocialne posledice in zaradi predsodkov, ki jih 

druţba goji do debelih ljudi, imajo otroci včasih manjše moţnosti za uspeh – zgradijo 

obrambni mehanizem, ki jih lahko vodi v agresijo, neprimerno vedenje, depresivno 

vedenje in v  razvoj ekstremne debelosti (Wilson et al., 2002 str. 1868). 
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4.1 Koncept prekomerne prehranjenosti in debelosti 

 

Prekomerna  prehranjenost in debelost dobivata v razvitem svetu razseţnosti 

epidemije ter postajata velik zdravstveni in druţbeno ekonomski problem. Za 

kajenjem sta na drugem mestu med odpravljivimi dejavniki tveganja za bolezni srca 

in oţilja, ki so glavni vzrok umrljivosti sodobne post-moderne, ciljno potrošniško 

naravnane druţbe. Debelost predstavlja resno groţnjo javnemu zdravju tudi v Evropi. 

Prekomerno telesno teţo ima 20 % otrok in ena tretjina odraslih. Pojavnost debelosti 

se zelo hitro povečuje. Posebej zaskrbljujoč je trend naraščanja debelosti pri otrocih 

in mladostnikih. Čezmerna prehranjenost in debelost zmanjšujeta kakovost ţivljenja, 

zmanjšata gibalno sposobnost,  povečujeta obolevanje za številnimi boleznimi in 

skrajšujeta ţivljenjsko dobo. Glavni razlog za nastanek debelosti pa vsekakor 

predstavlja  neravnoteţje med količino zauţitih in porabljenih kalorij. Skoraj celotna 

količina preseţne energije, ne glede na to, ali gre v hrani za maščobe, ogljikove 

hidrate ali beljakovine, se na koncu shrani v obliki maščevja. Za sodobni  ţivljenjski 

slog posameznika je značilno malo fizične aktivnosti med delom na eni in zadostne 

(prekomerne) količine energetsko bogate hrane na drugi strani. Rezultat je pozitivna 

energetska bilanca in kopičenje odvečnih kalorij v obliki maščob. V prehranskih 

navadah (število obrokov, vsebnost maščob, enostavnih sladkorjev, sadja in 

zelenjave v prehrani), v privzgojenih navadah glede telesne aktivnosti se kaţejo 

vplivi okolja. Pomanjkljiva ozaveščenost posameznika in niţji socialni status   

pomembno vplivata na nastanek debelosti. Pri nekaterih ljudeh vodijo v debelost 

psihološki dejavniki, kot so stanja kroničnega stresa in  prekomerno uţivanje hrane. 

Tako se masa maščevja v telesu  lahko poveča na račun večjega števila maščobnih 

celic, ki  se razvije v mladosti in je zelo trdovratna in na račun večjega volumna 

maščobnih celic, te se razvijejo  predvsem v zreli dobi, ker naj bi bilo do določene 

mere število maščobnih celic pri odraslih stalno.  

Stanje prehranjenosti opredelimo s kazalniki debelosti: indeks telesne mase (ITM), 

obseg pasu, debelina koţne gube, odstotek maščobe v telesu. Indeks telesne mase 

(ITM) izračunamo kot razmerje med telesno maso v kilogramih in kvadratom telesne 

višine v metrih. Normalno telesno teţo imajo ljudje z ITM od 18,5 do 24,9. Vrednost 

ITM pri posameznikih s povečano telesno teţo je od 25 do 30, pri debelih pa več kot 
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30. Obseg pasu pove ali ima pacient povečano količino maščobe v trebuhu in s tem 

povečano tveganje za razvoj sladkorne bolezni tipa 2 in srčno-ţilnih zapletov.  Obseg 

pasu (OP) je kazalec ogroţenosti za odpornost na inzulin in srčno-ţilne bolezni 

(Slovensko farmacevtsko društvo, 2010).  

 

Tabela 1: Obseg pasu 

 

OP - moški OP - ţenske 

> 94 cm-zvečana ogroţenost > 80cm- zveča na ogroţenost 

> 102 cm- močno zvečana ogroţenost > 88cm- močno zvečana ogroţenost 

 

(Slovensko farmacevtsko društvo, 2010)  

 

Glede na razporeditev maščobnega tkiva ločimo hruškast tip in centralni tip 

debelosti. Pri hruškastem tipu debelosti se pogosteje pojavljajo zapleti, ki so 

posledica mehanskih obremenitev (artroza, varice, edemi, celulitis, ţolčni kamni). 

Centralni tip debelost je povezan s presnovnimi motnjami, ki vodijo v zbolevanje za 

najpogostejšimi boleznimi 21. stoletja - sladkorna bolezen tipa 2, povišan krvni tlak 

in srčno-ţilne bolezni (Slovensko farmacevtsko društvo, 2010).  

 

4.2 Dejavniki tveganja za razvoj  prekomerne prehranjenosti in debelosti 

 

Dejavniki tveganja za zdravje so pravzaprav mnoţične bolezni človeštva. Veliko let 

jih sploh ne zaznavamo in ne (ob)čutimo. Ne kaţejo nikakršnih bolezenskih znakov, 

ne povzročajo bolečine. Tako dejavniki tveganja delujejo pritajeno in zdruţeno. 

Poimenovanje dejavnik tveganja ali ogroţajoči dejavnik uporabljamo namesto izraza 

povzročitelj bolezni. Namreč, kadar je človek izpostavljen kakemu dejavniku, ki ga 

povezujemo z boleznijo, še ne pomeni, da bo zagotovo zbolel, ampak nakazuje večjo 

verjetnost oziroma nevarnost, da bo zbolel, v primerjavi s tistim, ki temu dejavniku 

ni izpostavljen (Komadina, 2004, str. 104).  

Maučec Zakotnik et al., (2005, str. 11) navajajo, da je dokazano, da dejavniki 

nezdravega ţivljenjskega sloga spadajo med ključne vzroke nastanka in 
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napredovanja najpomembnejših kroničnih nenalezljivih bolezni ter pojavljanja 

zapletov pri njih. 

Tako prekomerna telesna teţa kot tudi debelost predstavljata enega izmed 

pomembnih dejavnikov tveganja, ki predstavlja vzrok za nastanek številnih kroničnih 

bolezni, med katerimi so na prvem mestu bolezni srca in oţilja. Tako kot v razvitem 

svetu, je tudi v Sloveniji umrljivost zaradi srčno ţilnih bolezni na prvem mestu. V 

letu 2001 smo v Sloveniji pričeli z izvajanjem preventivnega programa za odraslo 

populacijo, ki je usmerjen predvsem k obvladovanju dejavnikov tveganja za nastanek 

srčno ţilnih bolezni in vključuje tudi zdravstveno vzgojno delo. Rezultati delavnic 

»Zdravo hujšanje«  kaţejo, da je takšna oblika dela zelo uspešna za obvladovanje 

srčno ţilnih bolezni. Prekomerna telesna teţa in debelost predstavljata problem 

svetovnih razseţnosti in sta dejavnika tveganja, ki pomembno vplivata na nastanek 

številnih kroničnih obolenj (Maučec Zakotnik in Pavčič, 2000).  

Ljudje s prekomerno telesno teţo in debelostjo imajo pogosto pridruţene še druge 

dejavnike tveganja, kar še dodatno poveča tveganje za razvoj miokardnega infarkta 

in koronarno smrt  (Kannel et al., 2002, str. 699). 

Debelost in prekomerna prehranjenost sta odgovorna za več kot milijon smrti vsako 

leto, saj na nastanek kroničnih nenalezljivih bolezni, med katere sodijo bolezni srca 

in ţilja, sladkorna bolezen tipa 2, rakava obolenja in druge bolezni, vplivajo številni 

dejavniki tveganja med katere, po navedbah Ludwiga, (2002 str. 2422) med drugimi 

sodijo tudi nezdravo prehranjevanje, prekomerna telesna teţa, debelost in telesna 

nedejavnost. 

Vzroki za nastanek debelosti so zelo zapleteni, čeprav je temeljni vzrok preprost in je 

posledica večjega vnosa kalorij s prehrano, zmanjšanje porabe energije ali obojega 

skupaj skozi daljše časovno obdobje. Poenostavljeno povedano, debelost je posledica 

povečanega apetita in pomanjkanja gibanja, čeravno tudi na vnos in porabo kalorij 

vplivajo dedni in okoljski dejavniki. Vendar mehanizmi teh vplivov niso povsem 

pojasnjeni (Stare, 2007). 

Dejavniki se prepletajo in večina ljudi je ob zmanjšani telesni aktivnosti čutila še 

večjo lakoto. Res je, da so občasno vzroki za zvečano telesno teţo v motenem 

delovanju ščitnice, včasih so posledica jemanja določenih zdravil. V večini primerov 

pa je hrana tista, ki botruje večanju telesne teţe (Rotar Pavlic, 2008).   
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Stare (2007) navaja še, da vzroke za čezmerno porast debelosti strokovnjaki 

pripisujejo bolj dejavnikom okolja kot individualnim vedenjskim in biološkim 

dejavnikom, saj je zgolj z genetskimi dejavniki teţko razloţiti pandemijo debelosti. 

Med dejavnike okolja se uvrščajo psihološki dejavniki, kulturni dejavniki, preobilna, 

neustrezna in visoko kalorična hrana ter premalo gibanja. Okoli 80 % vzrokov za 

prekomerno telesno teţo je treba poiskati v motnji prehranjevanja.  

Neredno hranjenje, preveliki obroki, napačno pripravljena hrana, uţivanje hrane iz 

dolgočasja in razvade, uţivanja sladkarij, sokov, nealkoholnih in alkoholnih pijač. 

Ključni problemi prehranjevalnih navad odraslih Slovencev so izpuščanje zajtrka kot 

najpomembnejšega dnevnega obroka, zatem neredni obroki, neustrezen časovni 

presledek med obroki, prenizek vnos in padajoč trend uţivanja sadja in predvsem 

zelenjave, pogosto uţivanje ocvrtih in pečenih jedi, velika uporaba maščob, uţivanje 

polnomastnega mleka in mlečnih izdelkov, in pogosto uţivanje mastnih mesnih 

izdelkov (Stare, 2007). 

Po navedbah Pandel Mukuš (2001) je  pogosto vzrok prekomernega uţivanja hrane 

psihična napetost in stresne situacije, emocionalna napetost in nesposobnost 

prepoznavanja lakote in sitosti, pomanjkanje gibanja in premalo spanja. Psihični 

vzroki niso neposredni vzroki za nastanek debelosti. Psihična napetost, ki jo 

povzročajo pogoste stresne situacije, lahko vodijo k zatekanju k hrani, ki v tem 

primeru predstavlja tolaţbo. Pogostejša sta dva vzroka za debelost, ki ju izzoveta 

stres in čustveno razburjenje, to sta  kompulzivno prenajedanje in sindrom nočnega 

hranjenja.  

Pri kompulzivnem prenajedanju gre za prisilno vedenje. Človek počne nekaj, česar 

sicer ne ţeli, toda temu se ne more upreti. Kompulzivni jedec se pogosto loteva 

shujševalnih diet. Več avtorjev piše o prisilnem uţivanju velikih količin hrane kot 

enem od prehranjevalnih vzorcev opaznih pri bulimikih, včasih pa tudi pri 

anoreksikih bulimičnega tipa in ljudeh s povečano telesno teţo (Pandel Mikuš, 2003, 

str. 31).  

Mnogi avtorji uporabljajo izraz kompulzivno hranjenje za označevanje vseh vrst 

motenj prehranjevanja, tudi za anoreksijo in bulimijo. Menijo, da gre tudi pri teh 

boleznih za notranjo prisilo in čeprav so vse tri oblike med seboj različne, so le 

različne oblike iste bolezni (Garfinkel in Kaplan, 1986 cit. po Pandel Mikuš, 2003). 



 16 

Vrhovnik (2007) navaja, da so raziskave pokazale, da tudi  genetski dejavniki 

vplivajo na telesno teţo do pribliţno 33 %, vendar je njihov vpliv pri nekaterih 

ljudeh bolj, pri drugih manj izraţen.  Ta dovzetnost naj bi bila odvisna od tipa 

postave. Tako avtor tipe postave deli na: 

- ektomorfni tip postave  (suhi, prenizka teţa, hiter metabolizem);  

- mezomorfni tip postave  (simetrično grajeno telo z močno izraţenim 

mišičnim tonusom); in  

- endomorfni tip postave  (močno grajene kosti, veliko maščobe okoli bokov in 

trebuha, počasna presnova) in metabolizma (Vrhovnik, 2006). 

Tako je za ektomorfni tip – ektomorf značilno, da ima tak človek   izjemno hiter 

metabolizem, prepoznamo pa ga po vitkem, suhljatem telesu z ozkimi boki, dolgimi 

udi in dolgim vratom. Zaradi hitrega metabolizma zelo teţko pridobiva telesno teţo: 

to pomeni, da redko razvije signifikantne maščobne obloge, a tudi pridobivanje 

mišične mase je pri ektomorfih izjemno počasno. Mezomorfni tip – mezomorf  tip 

pa ţe od daleč spominja na rojenega športnika. Ima široka ramena, ozek pas in 

kompaktne boke. Tudi ko pridobiva telesno teţo v obliki maščob, se mu te 

razporejajo enakomerno po vsem telesu. Sicer pa je za mezomorfe značilno 

predvsem hitro in učinkovito pridobivanje mišične mase. V endomorfni tip – 

endomorf sodi velika večina odjemalcev in odjemalk raznih shujševalnih diet. 

Endomorf je namreč uklet s počasnim metabolizmom, kar pomeni, da se izjemno 

hitro zredi. Endomorfi imajo močne, ne predolge kosti, zelo široke boke, zaloge 

telesne maščobe pa se jim večinoma kopičijo pod ali okrog pasu: na trebuhu, zadnjici 

in stegnih. Znamenita willendorfska Venera je tipična predstavnica tega telesnega 

tipa (Vrhovnik, 2006). 

Številni izsledki znanstvenikov in drugih raziskovalcev o vplivu nezadostne fizične 

aktivnosti kot nevarnostnem dejavniku tveganja opozarjajo, da je nezadostna telesna 

aktivnost neposredno povezana s pogostostjo srčno-ţilnih obolenj in debelostjo 

(Portal Merck, 2010).  

Ljudje, ki sedijo, imajo dvakrat večjo moţnost, da zbolijo za srčno-ţilnimi boleznimi 

in debelostjo kot tisti, ki so stalno telesno dejavni. Aerobne vaje krepijo srce in s tem 

še ugodneje vplivajo na: krvni tlak (krvni tlak je niţji), HDL (dober holesterol se 

viša), krvni sladkor (se niţa), zmanjševanje stresa in izboljšanje razpoloţenja,  
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krepitev oţilja in s pravilno dieto preprečujemo nastanek plakov na oţilju (Portal 

Reutershealth, 2010). Sodobna priporočila za količino in intenzivnost telesne 

dejavnosti, ki krepi in pomaga uravnavati telesno teţo (HEPA = Health Enhancing 

Physical Activity) navajajo, naj odrasli postopoma večajo telesno dejavnost do 

stopnje, ko bodo vsaj petkrat tedensko pol ure na dan zmerno telesno dejavni. 

Priporočene telesne dejavnosti so: hitra hoja, kolesarjenje, plavanje, ples in 

vrtnarjenje. Hormonske spremembe, ki lahko vplivajo na debelost so zmanjšano 

delovanje ţleze ščitnice, povečano izločanje glukokortikoidov skorje nadledvične 

ţleze, tumorji, ki izločajo insulin, spolni hormoni: moški spolni hormoni spodbujajo 

tvorbo skeleta in mišičja. Ob pomanjkanju se maščoba pri moških kopiči na bokih, 

stegnih in trebuhu. Ţenski spolni hormoni: debelost je pri ţenskah pogostejša, 

pojavlja se posebno ob spremembah delovanja spolnih hormonov v puberteti in 

klimakteriju. Telesna teţa niha tudi z menstrualnim ciklom, tako kot se spreminjajo 

tudi spolni hormoni (Portal zdravo hujšam, 2008).  

Daleč najpogostejši vzrok večanja telesne teţe je, da človek, ki ima genetsko 

nagnjenje k debelosti, zauţije več hrane kot jo porabi in je poleg tega še telesno malo 

ali nič aktiven. Premajhno delovanje ščitnice je precej redkejši vzrok za debelost. 

Takrat sta poleg znatno zvišanega TSH (normalna vrednost 0.35 – 5.5 mE/l), zniţana 

tudi ščitnična hormona T3 in T4, prisotni pa so tudi drugi znaki ščitnične bolezni. Še 

bistveno redkejši vzrok debelosti je preveliko delovanje nadledvičnic, kar tudi 

spremljajo še drugi znaki in simptomi bolezni (visok tlak, motnje menstruacije, 

sladkorna bolezen, poraščenost, mišična atrofija itd.). V nekaterih zdravstvenih 

domovih po Sloveniji obstaja šola zdravega hujšanja v okviru CINDI programa, 

nekaj zdravnikov pa se ukvarja s hujšanjem tudi samoplačniško. Na voljo so prav 

tako samoplačniška zdravila, ki pomagajo pri hujšanju (Portal Vizita, 2005). 

Malnar (2002, str. 26) navaja, da socialno-ekonomski vzroki vplivajo predvsem na 

debelost pri ţenskah. Medicina kot vzroke debelosti večinoma navaja vplive 

ţivljenjskega stila, pri čemer pomembno izstopajo (nepravilne) prehranske navade in 

nezadostna telesna aktivnost. Govorijo tudi o pomanjkljivi ozaveščenosti o zdravi 

prehrani, druţinski obremenjenosti ter niţjem socialnem statusu. Pomembni so tudi 

psihološki dejavniki, torej stresi in frustracije, katerih posledice so lahko tolaţilne 

maščobne oziroma sladkorne diete, zanemarljivi niso niti genski in hormonski 
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vzroki. Predvsem se torej opirajo na povezavo zdravega ţivljenjskega sloga in 

zdravja (kot stanja nedebelosti). Vendar po nekaterih študijah zdrav ţivljenjski slog 

pojasni le tretjino variance v zdravju, pri čemer so določeni vidiki ţivljenjskega sloga 

vseeno povezani z zdravjem (npr. kajenje,) in če se določene škodljive navade bolj 

skoncentrirajo v določenih druţbenih skupinah, govorimo o posredovanosti 

druţbenih neenakosti skozi ţivljenjski slog.  

Isti avtor opozarja še, da se socialne neenakosti izraţajo v ((ne)zdravem) 

ţivljenjskem slogu. Tako se po podatkih SJM s športom in rekreacijo redno ukvarja 

več anketirancev z vrha socialne lestvice kot z dna. Po eni strani lahko to 

interpretiramo kot delovanje socialnih neenakosti skozi ţivljenjski slog, po drugi pa 

skozi paradigmo samodiscipliniranja, pri čemer so »izobraţensko-profesionalne 

skupine« najbolj »ideološko interpelirane« v ta vidik samo disciplinirajočih praks 

oziroma nasploh v zdrav ţivljenjski slog kot ideološki koncept. V tem okviru se tudi 

prehranske navade oziroma prevelika telesna teţa lahko kaţejo skozi socialne 

neenakosti, saj podatki prav tako kaţejo na tesno povezanost izobrazbe in telesne 

teţe, pri čemer slednja pada z naraščanjem izobrazbe. Lahko gre torej za 

pomanjkanje kulturnega kapitala, ekonomskega kapitala ali pa socialno ekonomske 

strese, katerih posledica so tolaţilne diete (Malnar 2002, str. 26-27).  

 

4.3 Prekomerna prehranjenost in debelost v odrasli dobi  

 

Prekomerna prehranjenost in debelost v odrasli dobi  vplivata tako na telesno kot 

duševno zdravje,  zmanjšujeta kakovost ţivljenja, zmanjšata gibalno sposobnost, 

povečujeta obolevanje za številnimi boleznimi,  skrajšujeta ţivljenjsko dobo in 

povzročata nizko samopodobo ter samospoštovanje posameznikov. 

Odnos človeštva do telesne dejavnosti ţe tisočletja niha med »ljubeznijo in 

sovraštvom«. Antični filozofi so pripisovali telesni dejavnosti lastnosti univerzalnega 

zdravila, ki krepi telo in duha, po drugi strani pa se skoraj vsi tehnični izumi 

človeštva od izuma kolesa in vzvoda do prenosnih telefonov borijo proti potrebi po 

telesnem delu. V drugi polovici 20. stoletja je tehnološka razvitost v Severni Ameriki 

in Evropi dosegla stopnjo, ko je pomanjkanje telesne dejavnosti pričelo ogroţati 

zdravje velikega števila prebivalcev. Kljub temu da je postal splošno znan pojem 
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rekreativne telesne vadbe, prostovoljne dejavnosti, namenjene obnavljanju telesne in 

duševne sveţine, je le tretjina prebivalcev zahodnega sveta dovolj telesno dejavna, da 

s tem skrbi za svoje zdravje, ostali pa z neaktivnostjo prispevajo k preveliki telesni 

teţi, boleznim srca in ţilja in čedalje večji pogostosti motenj razpoloţenja. Problem 

debelosti, motenj presnove in pridruţenih bolezni je v Zdruţenih drţavah Amerike ţe 

prerasel v epidemijo (Blinc in Bresjanac, 2005). 

Pendl Ţalek (2004) izpostavlja, da aktivno ţivljenje pomeni skrb za lastno zdravje in 

vsesplošno počutje, je način ţivljenja, pri katerem so različne dejavnosti vključene v 

vsakdanja opravila. Aktivno ţivljenje ni namenjeno samo posameznikom. Vključuje 

tudi druţenje in medsebojno sodelovanje. Ustvariti si druţbo, ki je prijazna in daje 

podporo je veliko pomoč pri spremembi ţivljenja iz neaktivnega v aktivno.  

Zdravo ţivljenje omogoča kakovostno ţivljenje in je temeljni vir razvoja vsake 

druţbe. Za ohranjanje in krepitev zdravja je zelo pomembno razmerje med 

energijskim vnosom in energijsko porabo. Aktivno preţivljanje prostega časa 

predstavlja velik pomen za krepitev duševnega in fizičnega zdravja.  

Za ohranjanje in krepitev zdravja je zelo pomembno razmerje med energijskim 

vnosom in porabo, skratka med prehranjevanjem in telesno dejavnostjo. Zdrava 

prehrana in redna telesna dejavnost vplivata na zdravje posamično in skupaj 

(sinergijsko). Učinki obeh se dopolnjujejo, kar je zelo očitno pri zmanjševanju 

prekomerne telesne teţe in debelosti, telesna dejavnost pa ima pozitivne učinke na 

zdravje tudi neodvisno od prehrane. Znano je, da za ohranjanje zdravja ni potrebna 

intenzivna vadba, saj izsledki sodobne znanosti kaţejo, da ogroţenost za nastanek in 

napredovanje KNB, pa tudi fizioloških dejavnikov tveganja zanje, pomembno 

zmanjšuje ţe pol ure vsakodnevne zmerne telesne dejavnosti. Pri tem je ključno, da 

smo telesno dejavni skozi vse ţivljenjsko obdobje, s čemer ohranjamo telesno, 

duševno in socialno čilost od otroštva do pozne starosti. Ohranjanje mišične 

krepkosti, gibljivosti in ravnoteţja pri ostarelem prebivalstvu ohranja tudi 

funkcionalne sposobnosti, preprečuje poškodbe in bistveno povečuje moţnosti 

aktivnega staranja (Ministrstvo za zdravje RS, 2007). 

Po navedbah  Govc-Erţen (2010) je po zadnjih podatkih v ZDA ljudi, starejših od 20 

let, ki so prekomerno prehranjeni in debeli ţe 64,5 %, tistih katerih indeks telesne 

teţe (ITT) znaša 30 in več pa je 30,5 %. Umrljivost zaradi debelosti narašča 
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predvsem pri tistih prebivalcih, katerih ITT presega 30. Pri debelih ljudeh je po 

izsledkih večine raziskav tveganje za smrt vseh vzrokov kar za 50 do 100 % večja 

kot pri ljudeh z normalno telesno teţo (ITT 20-25), pri čemer so na prvem mestu 

smrti zaradi srčno ţilnih obolenj. Pričakovana ţivljenjska doba pri debelih ljudeh je 

krajša za 2 do 5 let. Debeli ljudje imajo povišan sistolični kot diastolični krvni 

pritisk, povišano koncentracijo trigliceridov v krvi in zvišan krvni sladkor na tešče 

(Whitelaw et al., 2001 str. 1044).  

Djomba in sod. (2010) pa so ugotovili še, da debelost ne vpliva samo na razvoj 

hipertenzije, temveč predstavlja tudi močno povečano tveganje za nastanek akutnega 

miokardnega infarkta. 

 

4.4 Posledice prekomerne prehranjenosti 

 

Zaradi prekomerne prehranjenosti mnogi ljudje doţivljajo čustveno stisko in imajo 

občutek nesprejetosti, s svojim videzom niso zadovoljni, se počutijo neprivlačne , 

doţivljajo predvsem verbalno stigmatizacijo, pri čemer občutijo ţalost, jezo in sram. 

Negativna telesna samopodoba, kot navaja Stefanova (2008, str. 9), in doţivljanje 

stigmatizacije debelosti nista le individualna problema, temveč sta odraz moralnega 

razlikovanja v kulturi, ki preţeta z dvoličnimi sporočili pri posameznikih inducira 

internalizacijo moralne inferiornosti in jih kulpabilizira ob nedoseganju kulturnih 

standardov. 

Tako kot v razvitem svetu, je tudi v Sloveniji umrljivost zaradi srčno ţilnih bolezni 

na prvem mestu. Junija 1999 so bila v Milanu na Evropski konferenci o debelosti 

sprejeta stališča v zvezi z diagnostiko in zdravljenjem, saj je glede na povečanje 

prevalence v svetu debelost dobila razseţnost epidemije (Sentočnik, 2000 str. 6).  

V  Sloveniji je imelo v letu 1999 prekomerno telesno teţo kar 40,9 % Slovencev. V 

obdobju od leta 1995 do 1999 so bile kot vzroki smrti v Sloveniji najpogosteje 

zabeleţene bolezni srca in oţilja, starostno standardizirana umrljivost je znašala leta 

1999 61,69 % na 100.000 prebivalcev  (Šelb Šemerl in  Kravanja 1999, str. 84). 

V ZDA je po zadnjih podatkih ljudi, starejših od 20 let, ki so prekomerno prehranjeni 

in debeli ţe 64,5 %, tistih katerih indeks telesne teţe (ITT) znaša 30 in več pa je 30,5 
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% Podatki kaţejo, da je prevalenca hipertenzije pri moških, ki imajo ITT med 25 in 

27 22,1 %, pri tistih, ki imajo ITT med 27 in 30, pa je deleţ tistih s povišanim 

krvnim tlakom 27 %. Podobno je tudi pri ţenskah, kjer je bila prevalenca hipertenzije 

27,7 % v skupini ţensk z ITT od 25 do 27, pri ţenskah z ITT med 27 in 30 pa kar 

32,7 % (Govc Erţen, 2003). Umrljivost zaradi debelosti narašča predvsem pri tistih 

prebivalcih, katerih ITT presega 30. Pri debelih ljudeh je po izsledkih večine 

raziskav tveganje za smrt vseh vzrokov kar za 50 do 100 % večja kot pri ljudeh z 

normalno telesno teţo (ITT 20 - 25), pri čemer so na prvem mestu smrti zaradi srčno 

ţilnih obolenj. Pričakovana ţivljenjska doba pri debelih ljudeh je krajša za 2 do 5 let. 

Debeli ljudje imajo prav tako povišan sistolični kot diastolični krvni pritisk, povišano 

koncentracijo trigliceridov v krvi in zvišan krvni sladkor na tešče (Whitelaw in et al., 

2001). 

Kannel in sod. (2002) izpostavljajo debelost kot neodvisen dejavnik tveganja za 

nastanek srčno ţilnih obolenj in predstavlja pomemben vzrok za prezgodnjo 

invalidnost in umrljivost. Ljudje s prekomerno telesno teţo in debelostjo imajo 

pogosto pridruţene še druge dejavnike tveganja, kar še dodatno poveča tveganje za 

razvoj miokardnega infarkta in koronarno smrt. 

Prekomerna prehranjenost je zagotovo posredna posledica  bolezni obtočil, ki so kot 

vzrok smrti na prvem mestu v letu 2010 v Sloveniji. Prekomerna prehranjenost je 

pogosta ţe v otroški dobi  in ima pri otrocih popolnoma enake posledice kot pri 

odraslih. Debelost pri otrocih je predvsem posledica pretiranega hranjenja in 

nepravilne izbire hrane ter vodi v resne kronične bolezni. Debeli otroci so med 

vrstniki hitro podvrţeni slabšalnemu odnosu. Kmalu se počutijo drugorazredne. 

Starejši kot so, bolj zanesljivo pride do motenj samopodobe, kar je morda v tej 

starostni skupini ena najbolj resnih in ogroţajočih posledic debelosti. Od telesnih 

vplivov je najbolj kritičen zgodnji pojav metabolnega sindroma, ki zdruţuje povišan 

krvni tlak, motnje v maščobah, povišane vrednosti inzulina in kasneje sladkorja v 

krvi, kar vodi v sladkorno bolezen tipa 2, in abdominalno debelost. Abdominalna 

debelost je danes ţal prisotna tudi pri otrocih na začetku osnovne šole. Pri njih 

zasledimo celo ţe vnetja in okvare ţilne stene, kar kaţe na polno razvit metabolni 

sindrom. Ta pa na skoraj vseh področjih okvari rastoč organizem. Dodatno se zaradi 

debelosti okvari tudi skelet. Prekomerna prehranjenost prinaša povišan krvni tlak, 
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povišane maščobe v krvi, moteno presnova sladkorjev.  Otroci z močno povečano 

telesno teţo imajo tako  posledice na več organih, opaţajo se zamaščena jetra s 

povišanimi jetrnimi encimi. Ti otroci imajo pogosto teţave z tudi z dihalnim 

aparatom tako lahko pride do motenj dihanja med spanjem. Če so izjemno 

prekomerno prehranjeni, so lahko prisotne restriktivne dihalne motnje – kar pomeni 

da se prsni koš pod teţo maščevja ne zmore več širiti tako, kot bi se pri normalno 

prehranjenem otroku. 

In, ne nazadnje: pričakuje se tudi, da bodo ti otroci ţe zgodaj imeli teţave z gibalnim 

aparatom, predvsem s hrbtenico, s kolki in s koleni. Pri dekletih se lahko na to 

naveţe še motnja menstrualnega cikla v smislu policističnih jajčnikov, prekomerne 

poraščenosti, aknavosti in drugo, kar zagotovo pripomore do nizke samopodobe 

(Šimenc, 2011). 

 

4.4.1 Najpogostejši zdravstveni problemi prekomerno prehranjenih  ljudi 

 

Bolezni, ki so povezane z nezdravim prehranjevanjem in nezadostno telesno 

dejavnostjo, so  kronične nenalezljive bolezni, kamor sodijo bolezni srca in oţilja, 

rak, debelost, sladkorna bolezen in osteoporoza. Debelost ima precejšen vpliv tako 

na obolevnost kot na smrtnost. Epidemiološke študije jasno kaţejo na dve najbolj 

značilni bolezenski stanji kot posledico debelosti, in sicer diabetes tipa 2 in srčno 

ţilna obolenja kot sta srčni infarkt in ishemična kap (Tuomilehto,  Salonen,  Marti, 

1987).  

Branca et al. (2007 str.8) ugotavljajo, da je centralna debelost  močno povezana s 

povišanim srčnim tlakom, povišanjem ravni maščob v krvi in okvarjeno insulinsko 

resistenco, kar je zdruţeno pod terminom »metabolični sindrom«. Slednji prizadene 

20-30 % populacije v Evropski regiji . Debelost pomembno vpliva tudi na razvoj 

ţolčnih kamnov, različnih vrst raka, prekomerne poraščenosti, narkolepsije, astme, 

sive mrene, okvarjene sposobnosti reprodukcije, različnih vrst mišično skeletnih 

motenj, kot je na primer osteoartritis, vpliva pa tudi na povečano dolgoročno rabo 

medikamentov in zniţuje pričakovano ţivljenjsko dobo. 

Bolezni srca in oţilja so v skoraj 50 % vodilni vzrok smrti prebivalcev Republike 

Slovenije; v 57 % po 65. letu starosti. Med njimi je na prvem mestu bolezen venčnih 
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(srčnih) arterij – ishemična bolezen srca. Izračunana ogroţenosti za koronarno 

bolezen glede na prisotne dejavnike tveganja v Republiki Sloveniji kaţe, da je 

pomembno število prebivalcev v starosti nad 45 let ogroţenih zaradi srčnega 

infarkta. V stopnjah umrljivosti zaradi bolezni srca in oţilja je Republika Slovenija 

deljena na vzhodni in zahodni del. Pregled razširjenosti bolezni srca in oţilja po 

regijah kaţe, da jih je veliko več na območjih, ki leţijo v vzhodni polovici Republike 

Slovenije. V celotnem vzhodnem delu je umrljivost zaradi omenjenih bolezni večja 

kot v zahodnem delu. Ker se med vzhodnimi in zahodnimi slovenskimi pokrajinami 

razlikujejo tudi tradicionalni prehranski vzorci, je moţno pripisati razliko v 

umrljivosti tudi različni izpostavljenosti prehranskim dejavnikom tveganja in 

varovalnim dejavnikom prehrane. Na prvem mestu pri moških je ţe od leta 1967 

pljučni rak, ki je na tem mestu zamenjal ţelodčnega. Pri ţenskah je ostal na prvem 

mestu rak dojk z enakim deleţem kot leto poprej (22 %), incidenca te bolezni se še 

vedno povečuje. Izmed najpogostejših rakov pri moških so med vodilnimi tisti, ki so 

povezani z ţivljenjskim slogom, z učinkovito primarno preventivo pa bi bilo mogoče 

zmanjšati njihovo incidenco: pljučni rak je povezan s kajenjem, raki v področju glave 

in vratu s kajenjem in čezmernim pitjem alkoholnih pijač, rak debelega črevesa in 

danke predvsem s prevelikim uţivanjem nasičenih maščob ter premajhnim 

uţivanjem zelenjave in sadja, koţni pa s čezmernim sončenjem. Tudi pri ţenskah so 

med najpomembnejšimi raki, povezani z ţivljenjskimi navadami in razvadami. 

Podobno kot pri moških to velja za raka debelega črevesa in danke ter koţnega raka. 

Manj dostopni primarni preventivi so hormonski in reproduktivni dejavniki (starost 

ob menarhi in menopavzi, ob prvem porodu in število otrok), ki se vpletajo v 

nastanek raka dojk, čeprav tudi pri tem najpogostejšem raku pri ţenskah po 

menopavzi na zbolevanje vplivata telesna teţa in telesna dejavnost (Onkološki 

inštitut, Ljubljana, 2004). 

Deleţ prekomerno hranjenih v Republiki Sloveniji se, tako kot v drugih drţavah 

sveta, povečuje, kar pomeni,  da je tudi Republika Slovenija ţe sredi epidemije 

prekomerne prehranjenosti in debelosti kot to velja za ostali razviti svet – z vsemi 

negativnimi posledicami za zdravje in kakovost ţivljenja, pa tudi vsemi socialnimi in 

ekonomskimi druţbenimi posledicami. Ker so prehranjevalne navade in ţivljenjski 

stil v Republiki Sloveniji primerljivi z ostalimi članicami EU, pričakujemo tudi 
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primerljivo incidenco osteoporoze. Osteoporozo naj bi imela vsaka tretja ţenska in 

vsak šesti moški med 50. in 80. letom. Poleg bioloških dejavnikov tveganja za 

bolezni srca in oţilja, novotvorbe in sladkorno bolezen, kot so genetska dispozicija, 

spol in starost, so pomembni dejavniki tveganja za njihov nastanek tudi zvišan krvni 

tlak, moten nivo maščob v krvi, zvišan holesterol v krvi, zvišan krvni sladkor, 

prekomerna telesna teţa ter dejavniki nezdravega ţivljenjskega sloga – kajenje, 

telesna nedejavnost, nepravilna prehrana, alkohol in stres. Različne kronične bolezni 

imajo številne skupne dejavnike tveganja, če ima posameznik sočasno prisotnih več 

dejavnikov tveganja, se njihov vpliv ne zgolj sešteva, ampak mnoţi. Od skupno 

18.609 umrlih v Sloveniji leta 2010  so bile neoplazme  kot vzrok smrti  pri: 5902 

umrlih,  bolezni obtočil pri 7385 umrlih,  bolezni dihal pri 1122 umrlih, bolezni 

prebavil pri 1179 umrlih in kot vzrok smrti zaradi, poškodb,  zastrupitev in nekatere 

druge posledice zunanjih vzrokov  pri 1363 umrlih.  Prav bolezni obtočil  so bile 

najpogostejši vzrok smrti, saj je od skupno 7385 prebivalcev  Slovenije umrlo 3090  

moških,  1793 v vzhodni Sloveniji in 1297 v zahodni Sloveniji. Prav tako je od 

skupno 4295 ţensk umrlih zaradi bolezni obtočil, umrlo 2537 v vzhodni Sloveniji in 

1758 v vzhodni Sloveniji (Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije, Statistični 

urad Republike Slovenije, 2012). 

Kljub temu, da so se nekatere stopnje umrljivosti v zadnjih letih zniţale, so stopnje 

umrljivosti zaradi bolezni srca in oţilja ter rakavih bolezni še vedno višje kot v 

drugih primerjanih drţavah. Starostno standardizirane stopnje umrljivosti zaradi 

različnih bolezni kaţejo v Republiki Sloveniji izrazito geografsko distribucijo, zlasti 

je opazna razlika med vzhodnim in zahodnim delom Republike Slovenije. Moški na 

vzhodu Republike Slovenije umirajo v poprečju tri leta prej, ţenske pa dve leti prej 

kot na zahodu. V vzhodnem delu Republike Slovenije imajo tudi regijska središča 

niţjo prezgodnjo umrljivost kot ostali predeli. Starostno standardizirane stopnje 

umrljivosti v Republiki Sloveniji so niţje kot na Hrvaškem in Norveškem, a višje od 

povprečja skandinavskih drţav in članic Evropske unije. Najbolj neposredna izkušnja 

negativnih posledic debelosti pa se zagotovo dogaja na psihološkem in socialnem 

področju, saj se prekomerno prehranjeni v vsakdanjem ţivljenju srečujejo s 

predsodki, opazkami tudi zaničevanjem, skratka s stigmatizacijo. Slednja lahko 
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pomembno vpliva na njegovo počutje, samopodobo ter samospoštovanje ter 

nadaljnjo ţivljenje (Inštitut za varovanje zdravja, 2010). 
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5 TELESNA SAMOPODOBA 

 

Kot navajajo Čevnik, Musil in Fištravec (2008), je pojem “telesne samopodobe”  bil 

natančneje koncipiran leta 1890  v delu Principles of psychology, avtorja Williama 

Jamesa ameriškega psihologa in filozofa. James (po Kobal Grum, 2003) ocenjuje, da 

predstave in pojmovanje o lastnem telesu  nimajo bistvenega vpliva na oblikovanje 

posameznikove samopodobe (Kobal Grum in sod. 2003 str.207).   

Številne raziskave s področja psihologije (Spitz,1962; Wallon, 1967; Fontaine,1997; 

po Kobal, 2001), ki so se ukvarjale s konstruktom telesne samopodobe, so ovrgle 

Jamesovo teorijo in nasprotno, potrdile obstoj povezave med posameznikovimi 

predstavami in doţivljanjem lastnega telesa ter njegovo samopodobo. Čevnik, Musil 

in Fištravec (2008) navajajo  strokovno literaturo, v kateri  predstavljajo  analizo 

vpliva socialno-demografskih dejavnikov na telesno samopodobo, telesno teţo in 

predstavo o idealnem telesu, kjer  raziskovalci poskušajo ugotoviti, kateri so tisti 

ključni dejavniki vpliva, ki izzovejo neko specifično dojemanje lastnega telesa - 

telesne samopodobe in telesa drugega (Swami, Tovee, 2005; Safir, Flaisher-Kellner, 

Rosenmann,2005; Mossaver Rahmani, Ferris, Allen, 1996; Ball, Kenardy, 2002; 

Anderson Fye, Becker, 2003). 

 

 

5.1 Samopodoba 

 

S pojmom samopodoba označujemo mnoţico odnosov, ki jih posameznik zavestno 

ali nezavedno vzpostavlja do samega sebe. Vanje vstopa postopoma s pomočjo 

predstav, občutij, vrednotenj ocen samega sebe, svojih tipičnih socialnih 

naravnanosti in ravnanj ( Stefanova, 2008).  

MacKinlay (2008) opozarja, da liberalni pogled na svet poveličuje specifično 

sposobnost samozavedanja in zagovarjanja samega sebe, uveljavljanja samega sebe, 

visoko raven samopodobe, avtonomijo, specifične individualne vrednote in visoka 

pričakovanja. Te sposobnosti so nujne za tekmovanje in za preboj v svet svobodne 
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druţbe. Za posedovanje teh sposobnosti mora človek biti telesno in duševno zdrav, 

kar prekomerno hranjen človek ni. 

Poleg nevarnosti za telesno zdravje predstavlja debelost tudi nevarnost za duševno 

zdravje, saj je pogosto povezana z občutji anksioznosti in depresije. Človekov odnos 

do telesa je prispodoba njegovega celotnega odnosa do sebe. Predstava o lastnem 

telesu je, kot navajajo Crocker  et al. (2003, str. 905),  sestavni del samopodobe, ki je 

povezana s samospoštovanjem in oceno lastne vrednosti. Kdor se ceni, se ima rad in 

se doţivlja kot vredno človeško bitje, pozitivno sprejema tudi svoje telo 

(Trzesniewski, Donnellan in  Robins,  2003 str. 212).    

Najpreprostejša razlaga samopodobe pravi, da nam samopodoba pove, koliko se 

imamo radi, vendar samopodoba pomeni veliko več, saj pomeni odnos do samega 

sebe. Je vrednost, ki jo pripišemo samemu sebi in kot navaja Youngs, (2000 str. 12) 

je samopodoba sestavljena slika lastne vrednosti. Samopodoba vsebuje 

posameznikovo doţivljanje samega sebe oziroma  predstavo o samem sebi; je celota 

predstav, stališč, potez, lastnosti, mnenj in drugih psihičnih vsebin, ki jih pripisujemo 

sami sebi. Je vse tisto, kar mislimo o sebi, o svojih lastnostih, o svojem telesu, o 

svojih uspehih in neuspehih, pozitivnih in negativnih lastnostih itd. Samopodoba je 

to, kako vidimo sami sebe, kaj si mislimo o sami sebi in kako mislimo, da nas vidijo 

drugi. Pozitivna samopodoba vsebuje sposobnost sprejeti sebe s vsemi svojimi 

pozitivnimi in negativnimi lastnostmi. Youngs, (2000 str. 12) trdi, da samopodoba 

izraţa samo vrednotenje na vsakem od temeljnih ţivljenjskih področij, ki so 

hierarhično urejena in so med sabo odvisna. Ta ţivljenjska področja so:  

 

- fizična varnost,  

- čustvena varnost,  

- identiteta,  

- pripadnost,  

- kompetentnost in  

- poslanstvo.  

Ljudje z visoko samopodobo so samozavestni, čutijo, da lahko veliko ponudijo, 

prepričani so v svojo sposobnost in uspešnost, sprejemajo nasvete, ne da bi v njih 

videli kritiko. Znajo biti tudi sami in zadovoljni s seboj, s tem, da ţelijo biti sprejeti, 
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vendar ne odvisni od drugih. Prizadevajo si biti aktivni in dosegati dobre rezultate. 

Ne potrebujejo nenehnega potrjevanja drugih , tekmujejo sami s seboj (Youngs, 2000 

str. 12). 

V sklopu takega razumevanja samopodobe pa Burke (2006) ugotavlja, da ljudje, ki 

se ne cenijo, tudi drugim neprestano sporočajo, da ne zmorejo nalog, ki jih niso 

opravili. Velikokrat se takšni ljudje  z nizko samopodobo tudi  neprimerno vedejo, 

kar se odraţa pogosto z grobostjo, glasnostjo in pretirano hvalo samega sebe. Ne 

ţelijo pokazati, kako malo se cenijo, zato kompenzirajo z pretiravanjem. 

Nekateri so pretirano zaskrbljeni glede namenov in mnenja drugih ljudi. So zelo 

odvisni od tega in se redko ravnajo po svojem mnenju, če jim okolica ne pritrjuje. Ne 

zaupajo lastnim idejam in mislim. Prevzemajo mnenja in dejanja drugih, čeprav 

globoko v sebi čutijo, da takšno vedenje ni pravilno in se ne sklada z njihovim 

načelom. Vsak nasvet sprejemajo kot kritiko, kot napad na njih, zato jih zavračajo. 

Ker se bojijo, da bodo zavrnjeni, ne priznajo zmote. Svoje napake prikrivajo tudi  z 

laţjo.  Večino časa je njihovo vedenje negativno, pretirano kritizirajo druge, jih 

poniţujejo in si tako zagotavljajo občutek nadrejenosti (Burke, 2006).   

 

5.2 Telesna samopodoba 

 

Telesna samopodoba je psihološki fenomen, na katerega pomembno vplivajo) sicer 

različni) druţbeni dejavniki. Pomembne so tako posameznikove izkušnje v odnosu 

do lastnega  telesa kot kulturno okolje, v katerem ţivi. Telesna samopodoba je 

subjektivna in hkrati dovzetna za spremembe preko druţbenih in kulturnih vplivov 

(Thompson in Cafri 2007). Telesna samopodoba, ki je oznaka za notranjo predstavo 

o lastnem zunanjem videzu, ni samo kognitivni konstrukt, temveč tudi odsev ţelja, 

emocij, interakcij z drugimi in je pomembna za celotno posameznikovo 

samopodobo, ki je v jedru posameznikove identitete. Kuhar (2004) navaja, da tako 

pozitivna telesna samopodoba, ki posamezniku zviša njegovo (lastno) samozavest in 

samospoštovanje, prispeva k uspešnim medosebnim stikom, negativna pa močno 

oslabi samozavest in samospoštovanje. Telesna samopodoba pa ni le subjektivna, 

temveč je hkrati druţbeno konstruirana, saj nanjo vplivajo kulturne definicije 
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privlačnosti in zaţelenosti. Posameznik, ki zaznava kulturne standarde tako presoja 

svoje ujemanje s temi standardi in njihovo pomembnost.  

In, ne nazadnje, kot ugotavljajo Krcmar, Giles in Helme( 2008), na posameznikovo 

telesno samopodobo vpliva širši kulturni kontekst, v veliki meri pa mediji in 

medosebni stiki, posebej neugodno za posameznika je seveda razvoj negativne 

telesne samopodobe. Izpostavljeni smo številnim podobam idealnih teles, ki jih 

primerjamo s svojim telesom, kar vpliva na občutenje nezadovoljstva z lastnim 

telesom, saj je telesne ideale vitkosti dandanes izredno teţko doseči.  

Prav tako se telesno podobo obravnava v zvezi z individualnim ravnanjem, pri čemer 

se odgovornost za pretirano skrb za videz pripisuje posamezniku, podcenjeni pa so 

druţbeni pritiski. Druţbene probleme se tako reducira na posameznika, ki je sam 

odgovoren najti rešitve za probleme, ki so sicer širše narave (Kuhar 2004).   

V sodobni post-moderni druţbi tveganja in mnogoterih izbir posameznika velja 

vitkost za ključno značilnost telesne privlačnosti. Trenutni telesni ideal rizične post-

moderne realnosti je bistveno vitkejši, kot je dejanska postava večine ljudi Zlasti 

ţenske se pogosto počutijo nepopolne in so nezadovoljne s svojim telesom. Mnoţični 

mediji jih namreč nenehno spodbujajo, da se na vse načine borijo za vitko postavo, 

čeprav je naravna tendenca ţenskega telesa, da pridobi določeno količino maščevja. 

Zahodna kultura jih zasipava z jasnimi sporočili, da mora biti prekomerna teţa 

"pokurjena", "uničena", "odstranjena". ki ga predstavljajo igralke, dosega le 5 % 

najvitkejših ţensk, 95 % ţensk pa ne more doseči takega telesa. Mnoge ţenske so 

prepričane, da bi morale shujšati, čeprav po medicinskih standardih sploh niso 

predebele. Ideal ţenskega telesa pa je še stroţji: zahteva ravni trebuh, deške boke, 

vitka in čvrsta stegna ter polno oprsje.  

Moški so v povprečju bolj zadovoljni s svojim telesom kot ţenske, saj je moški ideal 

krepkega in mišičastega telesa zanje laţje dosegljiv, saj bolj upošteva njihovo 

biološko osnovo. Kljub temu, da so moški izpostavljeni mnogo manj strogim 

pravilom, kaj je sprejemljiv videz, pa se tudi oni videza vedno bolj zavedajo. Skrbijo 

jih lasje, koţa, oblačila, postava. Ta skrb se razširja tako med mladimi kakor tudi 

med starejšimi moškimi, čeprav je med slednjimi še vedno veliko takih, ki se jim zdi 

tovrstno obnašanje silno problematično. Kljub temu, da za moške telo ni osrednjega 
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pomena za samopodobo, je obremenjenost moških z videzom postala problem, ki je 

pogosto podcenjen in spregledan (Krcmar, Giles in Helme. 2008). 

 

5.2.1 Razvoj telesne samopodobe  

 

Cash in Pruzinsky (1990) opozarjata na nekatere pomembne dejavnike, ki vplivajo 

na razvoj telesne samopodobe. Med njimi izpostavljata  telesni videz. V 

civiliziranem svetu imamo relativno veliko strogih meril o tem, kakšen bi moral biti 

»idealni človek«. Modele idealnega človeka, tako moškega kot ţenske, vsak dan 

srečujemo v sredstvih javnega obveščanja, saj so redno oglaševani, kar  pogojuje 

teţnjo  k idealnemu telesnemu jazu. Tako se pridobiva  slika svojega videza, ki je 

lahko bolj ali manj realna. Ţenske veliko bolj teţijo k idealnemu telesnemu jazu (Lin, 

Kulik, 2002). 

Telesne pomanjkljivosti (prekomerna prehranjenost in debelost) po pravilu 

povzročajo občutke manjvrednosti, pomanjkanja samozaupanja, teţave z duševnim 

zdravjem in tako se ti posamezniki slabše ocenjujejo, ne glede na to, da so v ţivljenju 

uspešni. Negativno se kaţejo predvsem tiste pomanjkljivosti, ki onemogočajo zaradi 

povečanih kilogramov  določene  aktivnosti. Tudi inteligentnost je pomemben 

dejavnik pri razvoju osebnosti, pri oblikovanju samopodobe, pri vedenju, odnosu do 

drugih ljudi in uspehu v ţivljenju. Iz vsakodnevnega ţivljenja lahko ugotovimo, da 

se inteligenten človek hitro uči, uspešno rešuje naloge, se hitro znajde v novih 

situacijah, uspešno komunicira z ljudmi in daje ugoden splošni vtis na ljudi. Za 

razliko od inteligentnega se manj inteligenten človek počasi uči, kaţe miselno 

počasnost, teţje rešuje naloge, ne znajde se hitro in uspešno v novih situacijah, ima 

teţave pri komuniciranju, ljudje ga teţje sprejmejo  so do njega zadrţani, pogosto ga 

podcenjujejo. Način izraţanja čustev in pogostost njihovega izraţanja vplivajo na 

oblikovanje samopodobe. Tisti ljudje ,  ki lahko smiselno kontrolirajo svoja čustva in 

njihove izraze, se doţivljajo bolj zrele. Drugi, ki tega niso zmoţni, se doţivljajo kot  

manj zrele osebnosti. Če so (taka) čustva prepogosta, močna in jih posameznik ne 

(zmore) kontrolira(ti), se ustvarja vtis, da posameznik ni dovolj močan in zrel, da se 

ne vede ustrezno – pričakovano. 
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Zato je še kako pomembna ugotovitev Lin in Kulik, (2002), da je oblikovanje 

samopodobe odvisno tudi in predvsem od odnosa staršev do mladostnika in še prej 

do njega kot otroka. Opozarjata, da je razvoj določene samopodobe posameznika, 

odvisen tudi od velikosti druţine, statusa mladostnika v druţini, socialno 

ekonomskega statusa druţine in poloţaja druţine v okolju, v katerem se mladostnik 

razvija. Socialno ekonomski poloţaj druţine lahko močno vpliva na mladostnika in 

njegovo oblikovanje samopodobe. Samopodoba vsebuje predpostavke posameznika 

o tem, kako bi se moral obnašati do drugih in kako bi se morali drugi obnašati do 

njega.  

Prvi, ki je ponudil večdimenzionalno konceptualizacijo telesne samopodobe, je bil 

Paul Shilder (Fisher,1990 str.8).  Le-ta ugotavlja, da je telesna samopodoba »slika 

lastnega telesa, ki si jo oblikujemo v naših mislih, kar pomeni način kako se nam zdi, 

da zgleda naše telo.  

Telesna samopodoba posameznika se dinamično in  počasi oblikuje vse od otroštva 

naprej. Prav tako se spreminja tudi njegovo telo. Po navadi imajo ljudje stalno 

predstavo o svojem telesu, vendar pa lahko posamezniki nekatere aspekte telesa 

spreminjamo,  večino pa ne, ker so izven naše kontrole. Predstava o lastnem telesu se 

pri posamezniku spreminja gleda na duševno dogajanje in okoliščine, ki so za 

posameznika pomembne. Telesni jaz ali telesna podoba kot del samopodobe zajema 

občutke o lastnem telesu, njegovih delih in funkcijah. Je duševna slika človekove 

zunanje podobe (Musek, 1992). 

 

5.3 Prekomerna prehranjenost in telesna samopodoba 

 

Musek (1992 str. 24) je prepričan, da zdrav ţivljenjski slog omogoča ohranjanje in 

krepitev zdravja ter kakovosti ţivljenja vsakega posameznika ter  krepi samopodobo. 

Slednja je izjemno pomembna, saj z nadziranjem telesnega  jaza ali telesne podobe 

kot del samopodobe zajema občutke o lastnem telesu, njegovih delih in funkcijah. Je 

duševna slika človekove zunanje podobe.  

Da je telo je edini objektivno zaznavni vidik samega sebe, ugotavlja tudi Tomori 

(1990), in dodaja, da je zato doţivljanje lastnega telesa osnovno doţivljanje samega 

sebe. Čuk (2010, str. 146) pa izpostavlja še, da prekomerna prehranjenost vpliva na 
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raven samozavesti in samospoštovanja,  vpliva na kakovost ţivljenja posameznika in 

njegovo zdravje. Ni zdravja brez duševnega zdravja. Pozitivno duševno zdravje 

vključuje pozitiven odnos do sebe in drugih, optimizem, uspešno premagovanje 

teţav, soočanje z izzivi, občutek moči, pozitivno samopodobo in visoko 

samospoštovanje. 

Tudi Ule (2003) je prepričana, da je vedno več moţnosti, da vse kar počnemo, počnemo 

na neustrezen način, v preveliki ali v premajhni meri ali v nepravih kombinacijah. Skoraj 

vsak vidik človekovega ţivljenja ima kak element zdravstvenega tveganja. S tega vidika 

se ironično zdi, kot da je ţe samo ţivljenje nevarno za zdravje (Ule, 2003 str. 242). 

Kobal (2000) samopodobo razume kot organizirano celoto lastnosti, potez, občutij, 

podob, stališč, sposobnosti in drugih psihičnih vsebin, za katere je značilno, da jih 

posameznik pripisuje samemu sebi, da tvorijo referenčni okvir, s katerim posameznik 

uravnava in usmerja svoje vedenje, da so v tesni povezavi z obstoječim vrednotnim 

sistemom posameznika ter z vrednotnim sistemom oţjega in širšega druţbenega 

okolja in da so pod nenehnim vplivom delovanja obrambnih mehanizmov. 

Telesne samopodobe ne moremo enačiti s telesno privlačnostjo, saj se ne vidimo 

tako, kot nas vidijo drugi. Posameznikovo subjektivno dojemanje ali doţivljanje 

telesa ni nujno skladno s fizično realnostjo posameznikovega telesa. Cash in Fleming 

(2004) predpostavljata,da so ne glede na naše dejanske fizične značilnosti, ravno 

lastne zaznave, prepričanja in občutki glede lastnega videza tisti, ki določajo, kako 

verjamemo, da nas drugi vidijo. Potemtakem bi pozitivna telesna samopodoba 

spodbudila socialno samozavest in lagodnost, medtem, ko bi negativna telesna 

samopodoba vodila v socialno inhibicijo in anksioznost. Prekomerno prehranjeni 

svoje telo in videz zaznavajo kot oviro pri navezovanju stikov in sklepanju intimnih 

razmerij. 

Telesna samopodoba in samospoštovanje sta  pomembna vidika  telesnega  in 

duševnega  stanja posameznika, saj predstavljata medsebojno povezano celoto. 

Prekomerna prehranjenost posameznikov  pomeni problem sodobnega časa in nizko 

samopodobo ljudi ţe v mladosti. Skrb za svoje telo, negovanje, vzdrţevanje ter 

upoštevanje prehrambnih navad, ki so telesu in zdravju prijazne, pomenijo 

naklonjenost telesu,  so ključnega pomena in sestavni del celotnega pozitivnega 

odnosa do sebe (Cash, Fleming, 2004). 
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5.4 Druţbeni in kulturni dejavniki telesne samopodobe 

 

Telesna samopodoba posameznika se oblikuje počasi, od otroštva naprej in je 

dinamična. Prav tako kot se spreminja posameznikovo telo, ki je skoraj povsem 

izven njegove  kontrole. Zagotovo pa lahko posameznik glede na prehranjevalni 

reţim pomembno vpliva na obliko in izgled telesa. Nezadovoljstvo s posameznim 

fizičnim izgledom lahko posameznik nekoliko korigira s pravilnim prehranjevanjem, 

vendar negativna čustva ostanejo. Enako pomembno, kot je posameznikovo lastno 

doţivljanje njegove telesne samopodobe, je pomembno tudi druţbeno in kulturno 

okolje, v katerem  posameznik ţivi.  

Druţba skozi medije narekuje druţbene vrednote in določa pomen videza in lepote. 

Določa druţbene vrednote, katerim se je potrebno prilagoditi, če hoče  biti 

posameznik (tudi) uspešen. Debelo telo v sodobni, na delovno uspešnost in 

produktivnost izrazito naravnano druţbo, ni zaţeleno. Pomen izgleda telesa je 

pogosta tema pogovora med prijatelji, sorodniki, sodelavci in znanci.  

Vitkost in z njo povezana nizka  telesna teţa, sta ključni značilnosti telesne 

privlačnosti. Trenutni (aktualni) telesni ideal je bistveno vitkejši kot je dejanska 

(telesna) postava večine ljudi. Ljudje se počutijo nepopolne in nezadovoljne s svojim 

telesom. Mnoţični mediji te predstave ustvarjajo in spodbujajo. Veliko bolj 

nezadovoljne so ţenske, kajti svoj ideal vitkosti doseţejo veliko  teţje kot moški, saj 

je moški ideal krepkega in mišičastega telesa laţje dosegljiv.  

Posameznik je dojemljivejši za ekspertne informacije, napotke in sugestije, ki so 

posredovane s pomočjo medijev. Vsa naša kultura je preţeta z informacijami in 

razpravami o nezdravem načinu ţivljenja in nezdravih navadah ljudi, kot so nezdravi 

odnosi, nezdrave prostočasne aktivnosti, nezdrave hrane,in o fizičnem urjenju teles 

(Ule, 2003 str. 242).  
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5.4.1 Medijska in trţna sporočila 

 

V sodobni post-moderni (potrošniški) druţbi so telesna lepota, fizična popolnost in 

aktivnost pomembne vrednote. Mediji nas na to ves čas opozarjajo. Telesna 

drugačnost je običajno osnova za stigmo. Med leti 1890 in 1910 se je v ZDA začela 

bitka proti debelosti, ki se skozi 20. stoletje stopnjevala in traja še danes. V prvi 

polovici 20. stoletja sta lepotne ideale začela krojiti ameriška industrija in filmska 

industrija Hollywooda. Ameriške lepotice so se pojavile na filmskem platnu. Tudi 

vedno bolj razširjeni mnoţični mediji, predvsem tiskani mediji s slikami in prodajni 

katalogi, so omogočili, da so se poenoteni standardi lepote in mode razširili iz ZDA 

tudi drugod po zahodnem svetu. Z razvojem in prodorom mnoţičnih medijev se ti 

ideali vsiljujejo po vsem svetu. Od 20. let 20. stoletja naprej se standardi ţenskih 

telesnih oblik na Zahodu naglo spreminjajo. Omeniti velja vsaj nekaj trendov:  

 

- modo t.i. nedoraslih deklet v dvajsetih letih dvajsetega stoletja in njen 

predadolescentni ideal telesa "brez" prsi in bokov;  

- trend globokih dekoltejev (in podloţenih modrčkov), zelo ozkih pasov (in 

steznikov), širokih bokov (in visokih pet) v petdesetih (spomnimo se Marilyn 

Monroe),  

- ekstremne vitkosti, ki jo je predstavljala trlica Twiggy v šestdesetih,  

- manije fitnessa v poznih 70. in v 80.-tih, ko je ţenski telesni ideal zapovedal 

čilo, čvrsto, proţno - mišičasto postavo (pomislimo na Jane Fonda),  

- "heroinske elegance" v drugi polovici 90.let (podhranjenih manekenk iz 

klinik za motnje hranjenja, ki so jim nadeli videz tipičnih uporabnikov 

heroina).  

Slike povedo več kot besede - prevladujoči telesni ideal določenega druţbeno-

zgodovinskega obdobja ni nekaj samoumevnega, temveč gre za konstrukt z bolj ali 

manj omejenim rokom trajanja. Ta konstrukt po navadi vsaj na simbolični ravni sluţi 

določenim druţbenim ideologijam. Na primer: Twiggy je zaradi svoje hiper vitkosti 

predstavljala nasprotje materinskosti, osvoboditev od domačnostne in reproduktivne 

usode. Ni naključje, da je postala model leta ravno v obdobju, ko so bile ţenske s 

kontracepcijsko tabletko osvobojene povezave med spolnostjo in materinskostjo. 
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Empirična raziskava, ki so jo leta  2004 na vzorcu 145  študentk izpeljali Hawkins, 

Richards, Granly in Stein, ugotavlja negativen vpliv izpostavljenosti lepotnim 

idealom v modnih revijah. Udeleţenke raziskave, razdeljene na dve skupini, so bile 

izpostavljene fotografi jam, katere so prikazovale ali suhe postave v smislu lepotnega 

ideala ali normalne/povprečne postave. Raziskovalci so ugotovili, da se je pri 

udeleţenkah skupine, izpostavljene suhim lepotnim idealom, povečalo 

nezadovoljstvo z lastnim telesom, negativno splošno psihično razpoloţenje ter 

simptomi povezani z motnjami hranjenja (Čevnik, Musil, Fištravec, 2008).  

Po navedbah  Čevnik, Musil, Fištravec (2008) je vzrok telesnemu nezadovoljstvu 

nezavedno ponotranjenje telesnih idealov. Ponotranjenje idealov je proces, ki poteka 

v okviru socializacije in ni odvisen (samo) od pogostosti branja modnih revij 

oziroma od frekvence izpostavljenosti različnim modnim medijem. Nenehna 

izpostavljenost idealiziranim telesom, ki v sodobni druţbi posameznika spremljajo 

na vsakem koraku, opazovalcu/gledalcu govorijo, “kaj je lepo”. Opazovalec/gledalec 

ta lepotni ideal ponotranji, ga projicira nase ter ga obenem pripisuje modelom. 

Razkorak med lastnim telesnim izgledom in ponotranjeno sliko idealnega, ki je 

praktično nedosegljiva, posameznika navdaja z lastnim nezadovoljstvom in z 

občutkom manjvrednosti. 

O vplivu medijev na samopodobo obstaja tudi nekaj študij, ki so se ukvarjale z 

variacijami, do katerih prihaja znotraj različnih etničnih, rasnih ter nacionalnih 

skupinah. 

Kuhar (2003) pa glede na ugotovitve navaja, da imata lepota in ideal nekaj skupnega: 

oba sta namreč metafizični kategoriji, ki pomenita nekaj več, torej nek preseţek. 

Sodobni lepotni ideal je torej v večji meri reduciran na telesni ideal. 

V sodobni post-moderni druţbi telo postaja objekt (nenehnega ocenjevanja), ki ga 

moramo preoblikovati zaradi norme lepotnega ideala, ki je vpet v druţbeno 

proizvodnjo blaga in simbolov, s katero je točno definiran. Izgubil je tudi 

“konotacijo” stremlenja k duhovnim kvalitetam, temveč je postal izoliran na 

predstavo (nedosegljivega) telesnega ideala. Kult lepote in lepega ţenskega telesa je 

konstrukt druţbe, ki je v današnjem času preţel ţivljenje sleherne ţenske. Največkrat 

tudi tiste, ki ţeli zavračati vplive druţbe in se na omenjeni kult poţviţga. Način 

reprezentiranja telesa v medijih nedvomno daje večini ljudi ogrodje za oblikovanje 
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lastne telesne samopodobe. Telesni ideal, ki ga podpira zahodni svet precej redek, saj 

je malo ţensk, ki zmorejo brez skrajnega napora doseči predpisan zgled (Kuhar 

2003). In ista avtorica nadaljuje, da čeprav naturaliziran, je telesni videz, ki velja za 

idealnega, daleč od naravnega videza (Kuhar 2004). Za avtorico so reference idealne 

postave  praviloma podobe in mere suhljatih manekenk. Vendar gre moderni lepotni 

ideal ţenskega telesa, ki ga je moč videti v mnoţičnih medijih, še dlje saj se giba 

med minimalističnim videzom, ki ga predstavlja podoba suhega manekenskega 

telesa, in mišičastim, atletsko grajenim telesom. Seveda je predpogoj oziroma 

podlaga vsakemu telesnemu kriteriju nujna vitkost, katerii je s pomočjo določenih 

telesnih praks mogoče dodati različne atribute lepote. Vitko telo je danes imperativ 

lepote. Z lepoto je praktično sinonimna vitkost (Kuhar, 2003). 

Pri tem Starc (2003) opozarja, da osrednja ţelja modernega potrošnika oziroma 

potrošnice tako postane ţelja po idealnem telesu. Percepcija o telesu je določena z 

morjem vizualnih podob, ki potencirajo pomen zunanjega videza. Ikonografija ideala 

je v zadnjih stotih letih postala dostopna vsakomur, še posebej po udomačitvi 

medijev v vsakdanjem ţivljenju večine ljudi.  

Vendar pa, tako Wilcox in Laird (2000 str.280), še nikoli do sedaj ni bilo moţno 

videti toliko medijskih tekstov, ki nenehno utrjujejo zelo homogenizirano predstavo 

o idealnem telesnem videzu. Mnoţica razkazovanih podob in profesionalne 

fotografije modelov pa nas prepričuje o tem, da so „idealne ţenske‟ na vsakem 

koraku. Vendar je ta vzor umetno konstruiran saj je funkcija medijev (oglasov) 

posredovanje informacij, ki pri posamezniku spodbudijo hrepenenje po idealih. 

Sodobna industrija torej s pomočjo medijev (revije, spoti, ţenske revije) kultivira 

potrošnjo in ustvarja umetne potrebe, ki so odvečne, druţbeno konstruirane in 

zmanipulirane. Potrošniška druţba temelji na proizvajanju potreb. Potreb, ki niso 

ţivljenjsko nujne, so pa nujne iz stališča druţbene reprodukcije in tekočega 

delovanja druţbe. To vidimo na primeru lepotnega ideala, ki je predmet tolikih 

druţbenih dejavnosti, ki prispevajo h gospodarski rasti zabavne industrije, modne 

industrije, itd. Tem dejavnostim pa imajo skupno to, da proizvajajo “simbole”, ki se 

veţejo na lepotni ideal in posredno na človeško telo. Potrošniško blago je torej 

postavljeno na isto raven kot pomembni ţivljenjski viri. Tako na primer razlika med 

prehranskimi ţivili in modnimi dodatki postane formalna, kajti prvi omogočajo 
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ţivljenje, slednji pa socialno ţivljenje, ki sta danes postala enakovredno vrednotena. 

Sodobni lepotni ideali torej poudarjajo pomen vitkosti in drugih teţko dosegljivih 

značilnosti.  

Toda, tako ugotavlja Kuhar (2003), se je sodobni človek   zaradi tega ţe naučil 

nadzorovati draţljaje in s tem nadzoruje uţitek, ki mu ga sodobna druţba ponuja, 

obenem pa se je začel predajati drugim uţitkom, in sicer lepim medijskim podobam. 

Lepota postaja zmes strogega telesnega samonadzora in kontrole ter umetnosti 

oblačenja, ličenja in lepotičenja. Vendar se zaradi nenaravnosti ideala takšnemu 

videzu ţenske lahko pribliţajo zgolj s pomočjo številnih lepotnih praks, npr. z 

rednimi dietami, vadbo, s pomočjo kozmetične kirurgije. Prizadevanje za ideal terja 

ogromno časa, denarja in energije, zato ga lahko doseţejo zgolj redke posameznice. 

Neskladje med realnim in idealnim telesom vodi vse več ljudi v nezadovoljstvo, to 

pa posledično v laţne potrebe. Zahodna kultura jih zasipa z jasnimi sporočili, da 

mora biti prekomerna teţa “pokurjena”, “uničena”, “odstranjena”.  

Telo sodobne posameznice v post-moderni druţbi mora biti obvladano, pod kontrolo, 

pričati mora o disciplini in samonadzoru, in ta se zrcali v podobi vitkosti. Ţenske 

imajo zaradi nedoseganja lepotnega ideala in s tem napačne percepcije svojega telesa 

velikokrat negativno samopodobo. Nevitkost (ne govorimo o kronični debelosti) je 

postala stigma – bolezen, ki se jo je za normalno ţivljenje potrebno otresti. To 

velikokrat povzroča sodobne psihične bolezni, kot so depresija, anoreksija, bulimija 

in ne nazadnje obsedenost z lastnim telesom. Posledica takšnega trpljenja ţenske 

pripelje do tega, da začnejo lepo telo enačiti z zdravim in različne lepotilne telesne 

prakse (pretirana telovadba in celodnevno stradanje) za zdrave. Ne, vitko telo ni 

nujno tudi zdravo telo. Moramo se zavedati, da je samokreacija posameznika pod 

okriljem lepotnega ideala ni smiselna, ker je lepotni ideal prazen. Prazen je zaradi 

njegovega vrednotenja in, kot navaja Kuhar (2004), ga šele druţba napolni s 

smiselno vsebino. Le-te je na tem našem čudovitem planetu ogromno, le zavedati se 

je moramo. 
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6 SAMOSPOŠTOVANJE 

 

Ena od definicij ugotavlja, da samospoštovanje pomeni splošno oceno vrednosti 

samega sebe kot sposobne, pomembne in naklonjenosti vredne osebe (Bukatko, 

Daehler, 1995). Gre za pozitivno (visoko samospoštovanje) ali negativno oceno 

(nizko samospoštovanje) samopodobe, ki se nanaša bodisi na odobravanje bodisi na 

zavračanje samega sebe. 

 

6.1 Opredelitev samospoštovanja 

 

Samospoštovanje je opredeljeno kot zaupanje v lastne vrednote. Predstavlja 

pozitivna stališča do pravice do osebnega ţivljenja in sreče, do svobode uveljavljanja 

lastnih misli, ţelja, potreb in radosti. Samospoštovanje omogoča vzajemno pozornost 

do drugih ljudi in zdrav občutek prijateljstva. Občutek samo učinkovitosti in 

samospoštovanje sta temeljna stebra zdrave samopodobe. Če je okrnjen eden od 

obeh, je okrnjena tudi samopodoba (Petrič, 2009). Coopersmith (1967) ugotavlja, da 

je samospoštovanje posameznikova običajna ocena sebe: izraţa stališča odobravanja 

ali neodobravanja ter meri stopnjo posameznikovega prepričanja, da je sposoben, 

pomemben, uspešen in vreden spoštovanja (Coopersmith, 1967). Samospoštovanje si 

posameznik  razvije v kontekstu socialne interakcije, v katerem   zaznava sebe kot 

pomembnega ali nepomembnega drugim ljudem (Rice, 1998).  

Razvoj samospoštovanja se začne ţe v otroštvu in je pod vplivom različnih 

dejavnikov. Zato je pomembno, in nikakor nezanemarljivo, s kakšnim 

samospoštovanjem otrok prehaja v mladostništvo, saj to vpliva na njegove izbire pri 

ohranjanju oz. spreminjanju ravni samospoštovanja v pozno starost. 

Samospoštovanje posameznika je bistvena tema raziskovanja humanističnih ved. 

Pomeni pozitiven ali negativen odnos do sebe. Visoko samospoštovanje pomeni 

občutek, da je nekdo "dovolj dober". Posameznik preprosto meni, da on / ona je 

oseba, ki je spoštovanja vredna, zato se on / ona spoštuje ker je to, kar je. 

Samospoštovanje se  razvija v odnosu do okolja (Backman, Hentinen, 2001).  

Petrič, (2009) ocenjuje, da  samospoštovanje pomeni oceno lastne vrednosti, ki je 

odvisna od kulture,  okolja, vrednot posameznika, njegovih značilnih  lastnosti, 
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njegovega obnašanja in  standardov njegovih sposobnosti. Samospoštovanje različni 

avtorji (Rosenberg, 1965; Kobal, 2000; Lamovec, 1994,) običajno razlagajo kot 

vrednostni vidik samopodobe. Glede na opredelitev pojma  samospoštovanje  lahko 

sklepamo, da fenomen pomembno vpliva na posameznikovo vedenje. Kot navaja 

Rosenberg (1965), je samospoštovanje pozitivno ali negativno stališče posameznika 

do sebe,t.j. posameznikova globalna ocena o sebi. Povprečni ton občutkov o sebi, ki 

je značilen za vsakega posameznika, in je neodvisen od objektivnih razlogov, ki jih 

lahko imamo za zadovoljstvo oziroma nezadovoljstvo. Posameznikova običajna 

ocena sebe izraţa stališča, odobravanja ali neodobravanja ter meri stopnjo 

posameznikovega prepričanja, da je sposoben, pomemben, uspešen in vreden 

spoštovanja. Občutek lastne vrednosti je v znanstveni in strokovni literaturi običajno 

poimenovan kot samospoštovanje ali samopodoba. Samopodoba je definirana kot 

organizirana celota lastnosti, potez, občutij, stališč, sposobnosti in drugih psihičnih 

vsebin. Zanje je značilno, da jih posameznik v različnih stopnjah razvoja in v 

različnih situacijah pripisuje samemu sebi, tako da tvorijo referenčni okvir, s katerim 

posameznik uravnava in usmerja svoje ravnanje. So v tesni povezavi z obstoječim 

vrednotnim sistemom posameznika ter z vrednotnim sistemom oţjega in širšega 

druţbenega okolja. Samopodoba se spreminja in razvija skozi celotno ţivljenjsko 

obdobje. 

Samospoštovanje po drugi strani predstavlja posameznikovo pozitivno ali negativno 

stališče do sebe, gre za globalno oceno o sebi (Watson, Suls, in Haig, 2002). 

Za posameznike z visokim samospoštovanjem je značilno, da so bolj prepričani o 

svojih sposobnostih in dejanjih in imajo pozitivna pričakovanja. Prav tako 

posamezniki z visokim samospoštovanjem doţivljajo višje subjektivno blagostanje, 

so bolje prilagojeni in doţivljajo več pozitivnih emocij ter manj tesnobe. Imajo tudi 

jasno, konsistentno in stabilno samopodobo. Posamezniki z nizkim 

samospoštovanjem pa imajo višje izraţeno osebnostno potezo nevroticizma, torej je 

zanje bolj značilna slaba sposobnost kontrole čustev, pogosto doţivljanje negativnih 

čustvenih stanj in skrbi ter nesposobnost ohraniti mirno kri in ravnovesje. Po drugi 

strani pa so posamezniki z višjim samospoštovanjem bolj ekstravertni. Izsledki 

različnih raziskav so pokazale tudi, da so posamezniki z višjim samospoštovanjem 

manj dovzetni za depresijo. Pri tem je potrebno upoštevati, da nizko 
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samospoštovanje igra osrednjo etiološko vlogo v kognitivnih teorijah depresije. Še 

več, nizko samospoštovanje je eden izmed zelo pogostih simptomov depresije – kot 

eden izmed simptomov depresije se pojavlja občutek manjvrednosti. Povezanost med 

samospoštovanjem in depresijo pojasnjujeta dva osnovna modela – model 

občutljivosti in model brazgotine. Model občutljivosti opozarja, da sta osebnost in 

koncept, ki ga imamo o samem sebi, vzročna dejavnika depresije. Model brazgotine 

pa, da ima depresija uničujoče posledice za osebnost in koncept o samem sebi, oba se 

pod vplivom depresije Vendar pa avtorji zaključujejo, da je potrebno poudariti, da 

modela nista izključujoča, saj je moţno, da je odnos med depresijo ter osebnostnimi 

lastnostmi in konceptom o samem sebi recipročen (Rohde,  Lewinsohn,  in Seeley, 

1990, str. 268).  
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6.2 Moţnosti izboljšanja samopodobe in samospoštovanja 

 

Schwartz in Brownell (2004 str. 204) navajata, da se prekomerno prehranjeni 

posamezniki med seboj razlikujejo glede na  odločitev za reševanje svojih teţav in 

vstop v program za zniţevanje telesne teţe. Posamezniki, ki iščejo pomoč v obdelavo 

(terapiji??), so v svojih ravnanjih običajno močneje orientirani na o svoj videz in 

okupirani z nivojem telesne čilosti ter doţivljajo  večjo stisko glede svoje telesne 

samopodobe.  

Pomembno tveganje za razvoj negativne telesne samopodobe predstavlja torej tudi 

stopnja pomena, ki ga posamezniki pripisujejo telesnemu videzu. 

Ko Foster in Matz (2002) ugotavljata, da je negativna telesna samopodoba 

pomemben dejavnik pri odločanju za zniţanje telesne teţe in pri izbiri ţelene telesne 

teţe, opozarjata še, da pa je izguba telesne teţe  povezana s pomembnim 

izboljšanjem telesne samopodobe. 

Moţnosti izboljšanja samopodobe in samospoštovanja nudijo številne organizacije in 

javni zavodi tudi v Sloveniji. Ustrezna tehnika za izboljšanje samospoštovanja naj bi 

bilo nevrolingvistično programiranje. To temelji na predpostavki, da je vsako 

duševno stanje in dejanje odvisno od tega, s kakšnimi besedami ga izraţamo. Gre za 

model učinkovite komunikacije, svetovanja in učenja, ki posamezniku pomaga 

razumeti sebe in druge (Shahar,  in Davidson, 2003).  

Nevrolingvistično programiranje »reprogramira jezik«, s tem pa pozitivno vpliva na 

posameznikovo vedenje. V preprostejši obliki se lahko nevrolingvističnega 

programiranja posluţujemo tudi brez tečajev. Tudi tako, da si npr. pred izpitom 

ponavljamo, da smo dobro pripravljeni (namesto običajnega »nič ne znam«), kar bo 

izboljšalo motivacijo, s tem pa tudi povečalo moţnosti za uspeh. Ali zaradi moje 

debelosti nisem nič manj vreden  kot ostali ljudje. Tudi sicer je za krepitev 

samospoštovanja dobro, če se poskušamo izogniti negativnim mislim o sebi. 

Zavedati se moramo, da smo nekaj posebnega, da smo edinstveni in pomembni. 

Imamo pravico delati napake, saj je to nekaj človeškega. Kadar nam kakšnega cilja 

ne uspe doseči, je smiselno analizirati vzroke za neuspeh z realne perspektive. 

Seveda tudi v takem primeru ne smemo pozabiti na vse tiste stvari, ki pa smo jih v 

svojem ţivljenju ţe zmogli opraviti, in vse ovire, ki smo jih ţe uspešno premagali. 
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Enostavna, a učinkovita tehnika za izboljšanje samospoštovanja je tudi, da izdelamo 

seznam svojih pozitivnih lastnosti in doseţkov, ta seznam pa nato shranimo in ga v 

trenutkih `krize` pogledamo, da se spomnimo na svoje »močne« lastnosti. (Kobal, 

2000). 
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7 PREKOMERNA PREHRANJENOST IN DEBELOST   KOT 

STIGMA 

7.1 Koncept stigme 

 

Beseda stigma izhaja iz grščine in pomeni vbod, pego, vtisnjeno ali vţgano 

znamenje. Sama beseda naj bi obsegala dvojno perspektivo glede na to, koliko 

posameznik domneva, da je njegova drugačnost ţe vsem znana ali pa je takoj opazna.  

Za večino prekomerno hranjenih oseb  bi lahko domnevali da v zahodni sodobni 

druţbi veljajo za diskreditirane, saj je debelost tista drugačnost, ki je opazna in jo je 

teţko skriti, predvsem pa je ta drugačnost atribut, ki je glede na uveljavljene 

standarde vitkosti in lepote nezaţelen in opremljen s stereotipi ter predvsem 

prepričanji o posameznikovi odgovornosti za svoj poloţaj (Stefanova, 2008) 

Stigma debelosti je, po raziskavah sodeč, kot navaja  Stefanova (2008), nov fenomen 

in naj bi se nanašal na »škodoţeljno diskriminatorne odnose do čezmerno teţkih 

oziroma debelih posameznikov, ki vplivajo na medosebne interakcije. Sami zunanji 

podobi debelega človeka se torej dodajo tudi domneve oz prepričanja o karakterju 

debelega kot lenega, ki prekomerno je, je neinteligenten, mu primanjkuje 

samodiscipline, slabo vzdrţuje osebno higieno, je ničvreden in neprivlačen, grd, 

neurejen itd. 

 

7.2 Razvoj stigme 

 

Goffman (1963 str.11) navaja, da stigma v svojem izvornem imenu označuje znak ali 

pečat , ki so ga vţgali ali vrezali na suţnja , zločinca ali izdajalca z namenom, da bi 

ga prepoznali na javnih prostorih in se ga izognili. Krščanstvo je izrazu dodalo nov 

pomen in z njim označevalo pojav boţjih ran na telesu. V zgodnji medicini se je  

termin stigma uporabljal za pojav telesnih znakov, ki so posledica psihičnih motenj. 

V sodobnem vsakdanjem jeziku termin stigma ohranja svoj izvorni pomen 

zaznamovanosti, vendar se bolj kot na sramotne telesne znake nanaša na sam atribut 

sramotnosti in nezaţelenosti.  
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Stefanova(2008) opozarja, da v socialni interakciji  ljudje uporabljajo normirane 

predstave in pričakovanja. Reducirati posameznika na osebnost, ki ga dela različnega 

od predpisane kategorije, imenujemo stigmatizacija. Stigma je torej posebna 

identiteta v kateri drugačnost prekrije vse drugačne lastnosti. Stigmi se posameznik 

upira in jo zavrača. Posameznik je noče, a se je vendar ne more znebiti, dokler tega 

ne stori okolje, ki to identiteto proizvaja. Stigma onemogoča enakovredno 

komuniciranje, vodi v diskriminacijo, zavestno ali nezavedno omejevanje 

ţivljenjskih moţnosti. V nadaljevanju vodi v propadanje osebnosti, nezaupanje, 

depresijo, sovraţnost, socialno izključenost… Posameznik svojo usodo lahko deli z 

ljudmi, ki imajo enako stigmo. Ustvari si svet med sebi enakimi in se le med njimi 

dobro počuti (debeli med debelimi).  Pomembno vlogo pri stigmatizaciji igrajo 

pričakovanja in domneve. 

7.3 Oblike stigme  prekomerne prehranjenosti in debelosti 

 

Debelost je, pojmovana kot bolezen, posledica bolezni, vzrok za bolezen, telesno 

stanje, ki je posledica preobjedanja, dednosti in še kaj, visoko stigmatizirana in 

diskriminirana. Debele posameznike pa se izključuje iz druţbenega ţivljenja. 

Medicinska sestra kot zdravstvena vzgojiteljica mora poznati značilnosti  

udeleţencev  v procesu učenja in spreminjanje vedenja, sposobnosti dojemanja, 

pristope k učenju. Nujno je poznavanje pedagogike, andragogike, komunikacije - 

kako povedati, pokazati, naučiti, preprečiti; kaj naučiti. Pri svojem delu uporablja 

celostni individualni pristop pri učenju za zdrav način ţivljenja v smeri izboljšanja 

zdravja in regulacije telesne teţe. Pri podajanju vsebin medicinska sestra poskuša  

doseči pri človeku čim višjo stopnjo znanja in razumevanja, ki pogojuje pravilno 

odločanje in delovanje. Aktivnosti so usmerjene v informiranje o vzrokih in 

posledicah nezdravih vedenj, razvijanje sposobnosti in oblikovanje vrednot za zdrave 

navade. Pristop je primeren za ljudi, ki ţelijo sodelovati in tudi izrazijo potrebo, ko 

iščejo pomoč ali nasvete. Posameznik ima moţnost, da se sam odloča o svojem 

zdravju in ima pravico za prosto izbiro ţivljenjskega sloga na osnovi realnih 

informacij (Trampuţ in Kofol, 2004). Stigmatizacija je lahko verbalna ali 

neverbalna. 

 



 45 

7.4 Posledice doţivljanja stigme prekomerne prehranjenosti in debelosti 

 

Puhl in Brownell (2003 str. 216) navajata, da različne raziskave kaţejo, da debelost 

ni zgolj posledica neposrednih posameznikovih dejanj in navad, temveč predvsem 

kompleksna kombinacija različnih genetskih, bioloških in okoljskih faktorjev. Kljub 

temu, so še vedno precej razširjena prepričanja, da so debeli posamezniki sami krivi 

za svojo debelost, ker se ne kontrolirajo oziroma se nimajo v oblasti.  

Wang, Brownell in  Wadden (2004 str. 1333) pa so prepričani, da intenzivnost 

stigme debelosti lahko vpliva tudi na prepričanja samih prekomerno prehranjenih 

oseb, kljub temu, da po teoriji socialne identitete člane lastne skupine vidimo v 

pozitivnejši luči kot člane druge skupine. Pri teh ljudeh namreč kaţe na pomanjkanje 

pozitivne nagnjenosti do sebi podobnih (debelih), namesto tega posedujejo negativna 

stališča. 

Drugi razlog intenzivnosti stigme bi lahko bil, da identifikacija z drugimi debelimi 

ljudmi ne prispeva k izboljšanju njihove samopodobe, čeprav naj bi bil eden od 

glavnih razlogov za identificiranje s skupino ravno povečanje samozavesti preko 

zveze z drugimi. 

 

7.5 Samostigmatizacija  

 

Ob pojavljanju samostigmatizacije lahko pri posameznikih pride tudi do fenomena 

samouresničujoče se prerokbe, ko se začnejo vesti v skladu s stereotipi, ki so jim 

očitani (Puhl in Brownell 2003 str. 215). Ti ljudje lahko imajo stigmatizirajoč odnos 

do debelosti in na stigmo reagirajo tako, da nase prevzamejo negativne sterotipe. 

Pogosto sami sebe obtoţujejo, si dajejo grde izraze, imajo zelo odklonilen odnos do 

svojega telesa, preprosto se zaničujejo, imajo izjemno negativen odnos do debelosti. 
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8 STRATEGIJE SPOPRIJEMANJA S PREKOMERNO 

PREHRANJENOSTJO IN  DEBELOSTJO 

 

Svojo telesno teţo najlaţje nadzorujemo z zdravo prehrano in telesno aktivnostjo. 

Zdrava prehrana mora človeku ohranjati in krepiti zdravje oziroma preprečevati 

nastanek bolezni. Prav tako mora biti prehrana uravnoteţena, kar pomeni, da mora 

vsebovati vse esencialne snovi v takšnih količinah in razmerjih, da zadoščajo za 

maksimalno delovanje vseh funkcij in organov. Jesti zdravo pomeni jesti čim manj 

ţivil, ki vsebujejo preveč maščobe in dodanega sladkorja, in na drugi strani čim več 

sadja in zelenjave. Jesti je potrebno 5 obrokov na dan, prav tako je potrebno   skrbno 

načrtovanje prehranjevanja. Energijske potrebe posameznika naj bodo  odvisne od 

spola, starosti, teţe in dela, ki ga opravlja posameznik. Hrane smemo zauţiti le 

toliko, da zadostimo dnevnim potrebam po energiji, saj se preseţek kopiči v obliki 

maščobe (Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije,  2007).  

Za zmanjševanje porasta debelosti med slovenskimi prebivalci je Ministrstvo za 

zdravje Republike Slovenije v sodelovanju s stroko in drugimi resornimi ministrstvi 

v preteklem obdobju, oblikovalo dva strateška dokumenta. Ključna nacionalna 

programa za zmanjševanje problematike prekomerne prehranjenosti in debelosti sta 

Resolucija o nacionalnem programu prehranske politike 2005 - 2010 ter Strategija 

Vlade Republike Slovenije na področju spodbujanja telesne (gibalne) dejavnosti za 

krepitev zdravja za obdobje 2007 do 2012.  

Temeljni cilji so: 

- zagotavljanje varne hrane vzdolţ celotne ţivilske verige, 

- vzpostavljanje, ohranjanje in krepitev zdravih prehranjevalnih navad   

prebivalcev Republike Slovenije ter 

- zagotavljanje zadostne preskrbljenosti prebivalstva s kakovostno in zdravju 

koristno hrano pridelano na trajnostni način.  

Izdelane so bile smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraţevalnih 

ustanovah, ki se ţe uspešno uporabljajo in uresničujejo v vrtcih, šolah in domovih, 

kjer se načrtuje in pripravlja organizirana prehrana za otroke in mladostnike, 

oblikovane so bile tudi smernice zdravega prehranjevanja za bolnike v bolnišnicah 

ter oskrbovance v domovih za starejše ter smernice zdravega prehranjevanja za 
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delavce v delovnih organizacijah (Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije,  

2007).   

Debelost predstavlja v drţavah Evropske unije resen javno- zdravstveni problem, 

posebej zaskrbljujoča pa je med otroki in mladostniki. Pribliţno 22 milijonov otrok v 

EU je preteţkih, od tega jih je 5 milijonov debelih. Po podatkih Svetovne 

zdravstvene organizacije naj bi imel v evropski regiji ţe vsak peti otrok prekomerno 

telesno teţo. Slovenija pri tem ni izjema, saj podatki kaţejo naraščajoč trend 

prekomerne telesne teţe in debelosti tako pri otrocih kot pri mladostnikih. Ministri za 

zdravje 53-tih drţav evropske regije - med njimi tudi Slovenije - so se s podpisom 

posebne Listine zavezali k zmanjševanju debelosti. Pri nas v ta namen potekajo ţe 

prve aktivnosti. Svetovna zdravstvena organizacije je zaradi resnosti problema 

pripravila Evropsko listino o preprečevanju debelosti, ki ima za cilj ustavitev 

epidemije debelosti do leta 2015. Slovensko ministrstvo za zdravje pa je za 

izboljšanje stanja pri nas ţe oblikovalo Resolucijo o nacionalnem programu 

prehranske politike 2005 - 2010 in Strategijo na področju telesne dejavnosti za 

krepitev zdravja 2007 – 2012  (Inštitut za varovanje zdravja, 2010).  

V okviru Svetovne zdravstvene organizacije, Urada za Evropo, je bila v letu 2006 

oblikovana Deklaracija Svetovne zdravstvene organizacije za preprečevanje 

naraščanja debelosti. Na ministrski konferenci jo je v novembru 2006 v imenu 48 

ministrov za zdravje članic SZO podpisal turški minister za zdravje. Dokument je 

podprlo tudi Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije in se tako zavezalo, da bo 

čim bolj konstruktivno z medsektorskim sodelovanjem pristopilo k reševanju te 

problematike. Omenjena Deklaracija se v svojem besedilu še posebno osredotoča na 

zniţevanje problema debelosti med otroki in mladostniki, zastavlja pa si končni cilj, 

ki je ustaviti epidemijo debelosti in obrniti trend naraščanja v nasprotno smer na 

način, da bi bili prvi vidni napredki vidni ţe v naslednjih štirih do petih letih, 

naraščanje trenda pa zaustaviti do leta 2015 (Ministrstvo za zdravje Republike 

Slovenije, 2007) 

V razvitem svetu se v zdravstvenih sistemih večina sredstev porablja za obravnavo 

KNB in njihovih zapletov. Ekonomsko breme KNB večinoma presega zmogljivosti 

zdravstvenih zavarovanj, tako da morajo ţe danes pomemben deleţ celotnih stroškov 

zdravljenja poravnavati bolniki in/ali njihove druţine. Posredni stroški obolevnosti 
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zaradi izgubljenih delovnih dni oziroma produktivnosti so enaki ali celo presegajo 

neposredne stroške zdravljenja oziroma umrljivosti, kar še zlasti velja za bolezni 

obtočil in sladkorno bolezen (CINDI Slovenija, 2002) 

Nujna so torej raznovrstna prizadevanja za obvladovanje oziroma zmanjševanje 

celotnih stroškov in potreb po zdravstvenih storitvah, saj postajajo v razvitem delu 

sveta ohranjanje in krepitev zdravja ter funkcionalne sposobnosti starajočega se 

prebivalstva zelo pomembni. 

Zdrav ţivljenjski slog omogoča ohranjanje in krepitev zdravja ter kakovosti ţivljenja 

vsakega posameznika in zmanjšuje druţbene stroške preprečevanja in zdravljenja 

KNB, invalidnosti in prezgodnje smrtnosti. Negativni učinki posameznih elementov 

nezdravega ţivljenjskega sloga se med seboj dopolnjujejo, tako da je pri 

posameznikih velikokrat izraţenih več dejavnikov tveganja hkrati. Zato je smiselno 

in potrebno hkrati oblikovati politike in izvajati učinkovite strategije za 

preprečevanje najpomembnejših dejavnikov tveganja (CINDI Slovenija, 2002). 

Zdravstvena obravnava prekomerne telesne teţe in debelosti kot kronične 

nenalezljive presnovne bolezni je kompleksna in dolgotrajna, zato je vedno večji 

poudarek na preventivni dejavnosti, tako v okviru primarne, kot tudi sekundarne 

preventive, kjer ima zdravstvena vzgoja ključen pomen. 

Zdravstvena vzgoja je interdisciplinarna dejavnost, njeno delovanje v sistemu 

zdravstvenega varstva in zunaj njega pa je usmerjeno k trajni kakovostni spremembi 

razmerja do zdravja in bolezni, ki zajema doţivljanje zdravja kot vrednote ter 

prevzemanje skrbi in odgovornosti vsakega posameznika, druţine, skupnosti in 

celotne druţbe za lastno zdravje in ţivljenjsko okolje ter za uresničevanje izbranih 

ukrepov in dejavnosti za boljše zdravje v okviru celovitega sodobnega zdravstvenega 

varstva (CINDI Slovenija, 2002). 

 

V letu 2001 smo v Sloveniji pričeli z izvajanjem preventivnega programa za odraslo 

populacijo, ki je usmerjen predvsem k obvladovanju dejavnikov tveganja za nastanek 

srčno ţilnih bolezni in vključuje tudi zdravstveno vzgojno delo v šoli zdravega 

hujšanja (CINDI Slovenija, 2002). 

Na osnovi nacionalnega programa preventive kroničnih nenalezljivih bolezni se v 

opredeljenih zdravstvenih centrih izvajajo delavnice zdravega hujšanja (šola 
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zdravega hujšanja), katerih namen je opolnomočiti slušatelje z znanji in veščinami  o 

zdravih prehranskih navadah, zdravem hujšanju pomenu povečane telesne teţe kot 

zdravstvenega problema, pomenu rednega in zadostnega gibanja za ohranitev 

zdravja, pomenu zmanjšanja  telesne teţe za 5-10 %, vzdrţevanju pridobljene telesne 

teţe ter izgradnji pozitivne samopodobe (CINDI Slovenija, 2002). Kersnik (2002 str. 

62) izpostavlja pomembno vlogo zdravstvene nege in promocije zdravja   pri 

spodbujanju pozitivnega telesnega in duševnega zdravja, pri preprečevanju bolezni in 

zdravstveni obravnavi posameznikov, ki se soočajo s prekomerno telesno teţo. 

Pomembna je vloga spremenjenega pristopa k zmanjševanju telesne teţe, ki temelji 

na usmerjenem spreminjanju ţivljenjskih navad posameznika ter skupinskem delu v 

celotnem procesu hujšanja. Izven bolnišnična dejavnost, pomeni pomemben premik 

tako v ambulantni dejavnosti, kakor v širši skupnosti.  Osnovna značilnost aktivnosti 

izobraţevanja v učnih delavnicah – šoli zdravega hujšanja je terapevtski odnos med 

medicinsko sestro in pacientom, ki je usmerjen v prizadevanje za pospeševanje in 

podpiranje vedenja, katerega cilj je, razvoj osebnosti in samostojnosti udeleţencev, 

ki so čezmerno prehranjeni.  

Temelj izobraţevanja o zdravem načinu ţivljenja je terapevtska komunikacija in 

sposobnost empatije. Le široko zastavljeno izobraţevanje in utrjevanje vedenja o 

zdravem načinu ţivljenja lahko omogoči zaţeleni premik v smeri vizije kakovosti. 

Kakovosten način ţivljenja bo postal način ţivljenja vsakega posameznika le, če bo 

tudi sestavni del vzgoje in izobraţevanja. Izguba telesne teţe pri prekomerno 

prehranjenih in debelih je koristna za zdravje, dobro počutje in kakovost ţivljenja v 

vsakem trenutku. Ţe od 5 do 10-odstotno zmanjšanje telesne teţe občutno koristi 

zdravju, saj zniţa tveganje za povišan krvni tlak, za sladkorno bolezen tipa 2 in zniţa 

tveganje za nastanek bolezni zaradi ateroskleroze, kot sta srčna in moţganska kap. V 

Sloveniji so leta 2005 bolezni srca in ţilja predstavljale 38 odstotkov vseh smrti 

(Govc Erţen, 2010). 

Zaradi velikega vpliva debelosti in prekomerne telesne teţe na zdravje ljudi sta bila v 

sodelovanju s CINDI Slovenija opredeljena dva cilja:    

- v petih letih zmanjšati število ljudi, ki imajo prekomerno telesno teţo in so 

debeli za 10 % in  

- v petih letih povečati število ljudi z zdravo telesno teţo za 10 %. 



 50 

Tako zahtevne cilje je mogoče doseči samo z ustrezno načrtovanim zdravstveno 

vzgojnim delom, namenjenim osebam s prekomerno telesno teţo in debelim. To 

dokazujejo tudi doseţki drugih, ki so se tega problema lotili organizirano ţe pred leti. 

Zaradi uspešnosti teh metod dela, smo se v Sloveniji odločili za zdravstveno vzgojno 

delo z izbrano populacijo odraslih. Delavnice zdravega hujšanja so namenjene vsem 

odraslim, katerih indeks telesne mase presega vrednost 30 (CINDI Slovenija, 2002). 

Za preprečevanje, ne samo debelosti, pač pa tudi ostalih kroničnih nenalezljivih 

bolezni, so bili razviti različni programi promocije zdravja, ki potekajo na lokalni 

ravni. 

Strategija Vlade Republike Slovenije na področju telesne (gibalne) dejavnosti za 

krepitev zdravja od 2007 do 2012 se izraţa v načrtovanju in izvajanju ukrepov in 

aktivnosti drţave, ob sodelovanju različnih javnosti ter organizacij civilne druţbe, ki 

spodbujajo in krepijo kakovostno in zdravo prehranjevanje ter redno telesno 

(gibalno) dejavnost prebivalcev Republike Slovenije in s tem varujejo in krepijo 

njihovo zdravje ter kakovost ţivljenja. 

Temeljni cilj Strategije Vlade Republike Slovenije na področju telesne (gibalne) 

dejavnosti za krepitev zdravja od 2007 do 2012 (v nadaljnjem besedilu: strategija) je 

spodbujanje vseh oblik rednega gibanja in telesne vadbe za zdravje, ki jih 

vzdrţujemo v celotnem ţivljenjskem obdobju. Zdravo prehranjevanje in priporočene 

oblike ter obseg telesne (gibalne) dejavnosti za krepitev zdravja ustvarjajo 

sinergijske zdravstvene učinke in pomembno prispevajo k preprečevanju bolezni, 

prezgodnje smrtnosti in invalidnosti ter k večji kakovosti ţivljenja slovenskega 

prebivalstva (Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije, 2007). 

 

8.1  Strokovne opredelitve, smernice in priporočila v zvezi s telesno 

(gibalno) dejavnostjo za krepitev zdravja 

 

Telesno (gibalno) dejavnost za krepitev zdravja lahko opredelimo kot najrazličnejše 

oblike telesne aktivnosti, v okvir katere spadajo aktivnosti v prostem času, pri delu 

oziroma med njim in aktivnosti za pribliţevanje ciljem vsakodnevnih nujnih in 

načrtovanih dejavnosti posameznika (prihod na delo, po opravkih, nakupih, obiskih 

in/ali drugih zadolţitvah). Gre za vse najrazličnejše oblike gibanja lastnega telesa s 
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skeletnimi mišicami, pri čemer se porablja energija. Telesno vadbo po drugi strani 

opredelimo kot namensko telesno (gibalno) dejavnost, ki je običajno strukturirana in 

se prav tako uporablja za krepitev oziroma izboljševanje posameznikovega zdravja in 

telesne pripravljenosti. Zadostna telesna (gibalna) dejavnost zelo pozitivno učinkuje 

na človeški organizem, kar so pokazale številne raziskave. Redna in zmerno 

intenzivna telesna (gibalna) dejavnost krepi telesno in duševno zdravje in zmanjšuje 

ogroţenost, zgodnjo obolevnost, umrljivost in invalidnost zaradi KNB (Luznar, 

2002). 

Nezadostna telesna (gibalna) dejavnost oziroma sedeči ţivljenjski slog je vedenjski 

dejavnik tveganja, ki ga tesno povezujemo z različnimi motnjami in predvsem 

kroničnimi boleznimi. Aktiven ţivljenjski slog po drugi strani ne pomeni le manjše 

moţnosti za obolevanje, pač pa pomembno pripomore k splošni kakovosti ţivljenja. 

Izkazalo se je, da redno gibanje zmerne intenzitete varuje zdravje ljudi v vseh 

starostnih skupinah. Zdravstvena vzgoja je del splošne vzgoje in je pomemben 

dejavnik napredka posameznika in skupnosti. Je samostojna disciplina, ki jo 

opredeljujejo cilji, načela, vsebine, metode, sredstva, kadri, organizacija dela in 

raziskovalno delo (Hoyer, 2005). Namen zdravstvene vzgoje je vzpodbuditi 

posameznika (individualni pristop) ali skupine prebivalcev (skupinski pristop) k 

aktivni skrbi za svoje zdravje. Zdravstveno vzgojni programi  pomagajo 

posamezniku oblikovati znanja, stališča in vedenjske vzorce za zdrav način ţivljenja 

in jim pomagajo spreminjati ţivljenjski slog (Luznar, 2002).  

 

Sodobna definicija SZO pravi, da je zdravstvena vzgoja kombinacija izobraţevalnih 

in vzgojnih dejavnosti, ki doseţejo, da ljudje ţelijo biti zdravi, vedo, kako postanejo 

in ostanejo zdravi, in naredijo vse za varovanje zdravja ter poiščejo pomoč takoj, ko 

jo potrebujejo (Hoyer, 2005).  

Zdravstvena vzgoja je delo z ljudmi v vseh obdobjih ţivljenja in v vseh stanjih 

zdravja oziroma bolezni in je pomemben dejavnik pri oblikovanju človekovega 

odnosa do zdravja, sloga ţivljenja in odnosa do okolja. V zdravstveno vzgojo morajo 

biti vključeni pacienti, njihovi svojci in zdravstveno osebje, ki za pacienta skrbi. Z 

dobro zdravstveno vzgojo doseţe pacient primerno znanje, prepreči nastanek 
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zapletov bolezni in pridobi občutek samostojnosti, varnosti in samozavesti, to pa mu 

nedvomno izboljša kakovost ţivljenja.  

Zdravstvena vzgoja si prizadeva, da bi vsak posameznik, pa tudi druţba, sprejeli 

zdravje za največjo vrednoto, izoblikovali pozitivna stališča do zdravja in jih v 

ţivljenju tudi uresničili. Z zdravstveno vzgojo medicinska sestra skuša vplivati na 

ljudi, da postanejo dejavni, kajti le dejavno sodelovanje posameznikov je temeljni 

pogoj, da lahko prevzamejo svoj del odgovornosti za lastno zdravje. To pa je mogoče 

le, če so ustrezno obveščeni in motivirani, zato morajo imeti dostop do informacij in 

moţnost nadzirati dejavnike, ki vplivajo na zdravje. Je pomoč ljudem, da 

predstavljene informacije razumejo, razjasnijo svoja stališča in oblikujejo nova, 

spoznajo nove vrednote in jih spoštujejo (Mori Lukančič, 2008, str. 117). 

 

8.2 Ukrepi za zajezitev razširjanja debelosti 

 

Z zdravstveno vzgojo lahko preprečimo ali  pa vsaj odloţimo nastanek bolezni. Gre 

za vzgojo za zdrav način ţivljenja, pri katerem ohranjamo zdravje in preprečimo 

nastanek dejavnikov tveganja, pomembnih za nastanek bolezni. Z zdravstveno 

vzgojo za zdrav slog ţivljenja je potrebno pričeti ţe v zgodnjem otroštvu, ko pri 

otroku lahko privzgojimo zdrav slog ţivljenja z različnimi didaktičnimi igrami. 

Podatkov o tem, kako je povezana debelost v otroštvu z debelostjo v odrasli dobi, je 

malo, kaţe pa, da debeli otroci pogosto ostanejo debeli tudi, ko odrastejo. Povečana 

telesna teţa v mladosti predstavlja tudi pomemben dejavnik tveganja za razvoj 

visokega krvnega tlaka (hipertenzije). Debeli otroci in mladostniki se pogosto 

srečujejo tudi z negativnimi psihosocialnimi posledicami. Zaradi predsodkov, ki jih 

druţba goji do debelih ljudi, imajo v ţivljenju, velikokrat po krivici, slabše moţnosti. 

Zato imajo največkrat negativno samopodobo, zmanjšano samozavest, so plahi in 

negotovi in zato osamljeni, pogosto tudi depresivni. Debelost je v razvitem svetu 

najpogostejša presnovna bolezen. Pogosto se prične v otroštvu, nadaljuje v odraslem 

obdobju in povzroča posledice, ki močno povečujejo obolevnost in smrtnost ter zato 

predstavlja pomemben socialno-medicinski problem. Zaradi rastočega pomena 

debelosti in njenih zapletov je nujno preventivno delovanje (Portal za srce, 2009). 
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Zdravstvena vzgoja je proces, s pomočjo katerega se posamezniki in skupine učijo 

krepiti, ohranjati in uveljaviti zdravje, je torej kombinacija učenja in vzgoje. To 

ozavešča ljudi po potrebi, da so zdravi, ostanejo zdravi, da vedo, kako doseči 

zdravje, kaj storiti, da postanejo zdravi, in kako iskati pomoč,  kadar je potrebna 

(Hoyer, 2005).  

Sklenemo lahko, da so cilj zdravstvene vzgoje dejavni posamezniki oz. skupnost, ki 

pozna zdravje, dejavnike tveganja pri posamezniku in v okolju ter se zna in si ţeli 

prizadevati za svoje zdravje. To pomeni, da so ljudje pravočasno, pravilno in 

popolno obveščeni o škodljivostih, ki ogroţajo njihovo zdravje in okolje, so 

motivirani do stopnje, ko si prizadevajo ohraniti lastno zdravje in zdravo ţivljenjsko 

okolje ter dejavno sledijo sodobnim preventivnim ukrepom, imajo razvite telesne in 

duševne sposobnosti za doţivljanje vrednote zdravja, kar pomeni osebno 

odgovornost za ohranjanje in izboljšanje lastnega zdravja v okolju (Hoyer, 2005).  

Isti avtor tudi še ocenjuje, da   se mora  človek naučiti zdravje ohranjati, si ga po 

bolezni ali poškodbi ponovno pridobiti in ţiveti skladno s svojimi potrebami in 

moţnostmi. 

Program CINDI uresničuje svoje cilje prek promocije zdravega ţivljenjskega sloga, 

zdravega okolja in ustreznega zdravstvenega varstva (Hoyer, 2005).  

CINDI izvaja več različnih zdravstveno vzgojnih programov z uporabo različnih 

oblik  dela, zdravstveno vzgojni program hujšanja poudarja redno merjenje telesne 

teţe,  pravilno prehrano za normalizacijo telesne teţe in redno telesno dejavnost 

(CINDI Slovenija, 2008).  

V okviru programa CINDI potekajo različne delavnice, kot:  

- delavnica za zdrav ţivljenjski slog (predstavitev problema srčno-ţilnih 

bolezni in osnovne informacije o zdravem ţivljenjskem slogu);  

- delavnica o dejavnikih tveganja (predstavitev fizioloških dejavnikov 

tveganja, načina zdravljenja in posebnosti pri zdravljenju);  

- delavnica zdrave prehrane (ocena načina prehranjevanja udeleţenca delavnice 

in uvajanje ene do dveh sprememb v lastno prehranjevanje);  

- delavnica telesne dejavnosti - gibanja (ugotovitev stopnje telesne sposobnosti 

udeleţenca in usvojitev znanja ter veščin za ustrezno izvajanje telesne 

dejavnosti za zdravje); 
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-  preizkus hoje (ugotovitev stopnje telesne sposobnosti udeleţenca, in sicer s 

preizkusom hoje na 2 km;  

- šola zdravega hujšanja je organizirana za prekomerno teţe, 

- delavnica Da, opuščam kajenje (strokovno vodeno opuščanje kajenja),  

- individulano svetovanje tveganim pivcem alkohola (za prepoznavanje 

tveganega pitja ter škodljivih vplivov alkohola na zdravje in pomoč za 

zmanjšanje tveganega pitja alkohola (CINDI Slovenija, 2008). 

 

8.3 Predstavitev izobraţevalnega programa Šole zdravega hujšanja  

 

Zdravstveno stanje prebivalstva ni več le posameznikova skrb, temveč vedno bolj 

postaja tudi skrb širše druţbe in javnosti. Zato razne institucije in zavodi za 

zdravstveno varstvo opravljajo organizacijsko, programsko in vsebinsko več, med 

seboj dopolnjujočih se, dejavnosti in projektov, in se na ta način vključujejo v 

nacionalni zdravstveni program na področju preventivnega delovanja in izvajanja 

ukrepov varovanja, ohranjanja in krepitve zdravja prebivalstva ter preprečevanja 

bolezni, kamor šola zdravega hujšanja zagotovo sodi.  

Delavnica Šola zdravega hujšanja poteka v organizaciji Zdravstvenega doma Ptuj 

regijske odgovorne zdravnice na področju primarne preventive in izvajalcem 

diplomiranim zdravstvenikom s specialnimi znanji. Zaradi odmevnosti  o uspešnosti 

izvedenih delavnic in rezultatov le-teh je Delavnica doţivela  izjemno  povpraševanje 

in zanimanje javnosti. 

Glavni cilj delavnice zdravega hujšanja je opolnomočiti slušatelje z ustreznimi 

znanji, na podlagi katerih bi spremenili svoj vedenjski slog, spremenili nezdravo 

prehranjevanje in vključili v svoj vedenjski slog tudi telesno aktivnost. V povprečju 

bi naj  zniţali svojo telesno teţo za 5 % in več.  

K vsakemu slušatelju s(m)o izvajalci pristopili individualno in ga obravnavali 

celostno.  

Z zdravim načinom prehranjevanja in stopnjevanjem telesne aktivnosti smo ţeleli, da 

bi udeleţenci hujšali v povprečju 0,5 – 1 kilogram na teden. 
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Vsi udeleţenci so imeli indeks telesne mase večji od 30. Z vsemi izbranimi 

udeleţenci je bil izveden  individualni vodeni intervju, s katerim smo ţeleli izvedeti 

za ţelje, motiviranost in pripravljenost sodelovati v programu hujšanja od začetka do 

konca delavnice. Udeleţenci so bili seznanjeni z vsebinami posameznih delavnic in s 

termini poteka delavnic, saj je večina udeleţencev zaposlenih in so morali prisotnost 

na delavnici prilagoditi svojim obveznostim na delovnem mestu. 

Delavnico zdravega hujšanja so vodili za to posebej usposobljeni strokovnjaki, ki so 

svoje znanje pridobili na delavnicah »Šola za promocijo zdravja in obvladovanje 

kroničnih bolezni«; dodatna, poglobljena znanja pa še na delavnicah za vodenje 

uspešnega in zdravega hujšanja na CINDI Slovenija. Pri izvajanju delavnic so 

sodelovali: zdravnik, diplomirani fizioterapevt in diplomirani zdravstvenik s 

specialnimi znanji. 

Skupina je imela 16 srečanj enkrat tedensko in sicer 1 uro na teden telesne vadbe in 

1,5 uro na teden skupinsko obravnavo v učni delavnici. Pred pričetkom delavnice in 

po njej so opravili udeleţenci test hoje na 2 kilometra, da so izvajalci lahko ocenili 

njihovo telesno zmogljivost ter respiratorno in kardiovaskularno zmogljivost. Pred 

pričetkom delavnice in po njej so si udeleţenci pri osebnem zdravniku določili 

vrednosti krvnega sladkorja in celokupnega holesterola. Na vsakem srečanju v 

skupini so udeleţencem izmerili telesno teţo, na začetku delavnice in ob koncu pa 

tudi   deleţ maščob v telesu ter telesno višino, obseg pasu in obseg zapestja. Določili 

so jim tudi indeks telesne mase. Vsakemu posamezniku so na osnovi podatkov o 

spolu, starosti, telesni dejavnosti in vrednosti indeksa telesne mase določili tudi načrt 

hujšanja in višino dnevnih energijskih potreb. 

Srečanja v skupini so potekala po vnaprej pripravljenem programu tako, da so le-ta 

uresničila zastavljene vsebinske cilje programa, kot so : zdrava prehrana in zdravo 

hujšanje, pomen zdrave prehrane in izgube odvečne telesne teţe za zdravje, pomen 

telesne dejavnosti za zdravje in uspešno izgubo telesne teţe, pomen krepitve 

samopodobe in povezanosti debelosti z drugimi kroničnimi boleznimi, tudi z 

depresijo. 

Od 21 udeleţencev, ki so se aktivno vključili v program zdravega hujšanja, je 

delavnico uspešno zaključilo 19 udeleţencev. Delavnica je potekala 3 mesece in pol 

in v tem času je skupina v celoti zgubila 275,4 kilogramov, povprečna izguba telesne 
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teţe je znašala 14,5 kilogramov na udeleţenca. Maksimalna izguba telesne teţe je 

znašala 20,4 kilograme, minimalna pa 5,6 kilogramov. 

 

Obravnava čezmerno prehranjenih ali debelih ljudi v šoli zdravega hujšanja je   tako 

individualna kot skupinska, odvisna od starosti, stopnje čezmerne prehranjenosti in 

pridruţenih dejavnikov tveganja ali zapletov debelosti. Pri  obravnavi posameznika  

se upoštevajo  navade ter psihološki in socialni dejavniki, ki vplivajo na 

prehranjenost. Poleg navodil o zdravem prehranjevanju in telesni dejavnosti je za 

uspeh pomembno redno spremljanje telesne teţe. 

 

8.3.1 Zdravo prehranjevanje  

 

Zdrava prehrana omogoča optimalni psihofizični razvoj, intelektualno sposobnost, 

vitalnost in zorenje, poveča splošno odpornost in delovno storilnost. Pomeni 

uravnoteţen vnos vseh potrebnih hranilnih snovi ter ustrezno energijsko vrednost 

hrane (Pokorn, 2005). 

Pravilno in zdravo jesti se je treba naučiti ţe v mladosti, ko je človek (relativno) 

zdrav oz. običajno brez večjih psihosomatičnih odklonov od zdravja. Vsak človek  bi 

se moral vedeti izbirati potrebna ţivila, jih znati kombinirati in s tem vplivati na 

kakovost svoje prehrane. Hrano si izbiramo sami, zato je pomembno, da poznamo 

spremembe telesa v različnih ţivljenjskih obdobjih in tako prilagodimo našo 

prehrano  tem spremembam. 

Zaradi izrazitih individualnih specifičnosti glede osnovnih potreb organizma ter 

osebne duševne in telesne aktivnosti pa zdravim osebam hranil glede na energijsko 

vrednost običajno ne odmerjamo. Pomembno je predvsem, da je hrana varovana, 

pravilno sestavljena in ni obremenilna za presnovo in prebavo (Levine, 2003). 

Pokorn (2005) pa še izpostavlja, da je najpomembnejše   uravnavanje količine hrane 

zlasti tiste, ki je bogat vir energije. Strokovnjaki priporočajo uravnoteţeno prehrano; 

posameznik zlasti star, naj uţiva čim bolj raznovrstno, čeprav posamezne vrste v 

različnih razmerjih   

Za Pokorna (2005) zdravo prehranjevanje zajema uravnoteţeno prehrano, ki 

preprečuje tako imenovane deficitarne bolezni, torej tiste, ki v Sloveniji ne pomenijo 
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socialnega in medicinskega problema, varna prehrana, ki preprečuje akutne in 

kronične zastrupitve u aditivi in s kontaminanti, ki so v hrani, ki jo zahtevajo predpisi 

ter varovalne, tudi zaščitne ali funkcionalne prehrane, zaradi katere je človek varnejši 

pred sodobnimi, tako imenovanimi civilizacijskimi boleznimi. Isti avtor opozarja še, 

da pa mora prehrana biti, ne nazadnje, tudi biološko in gastronomsko sprejemljiva. O 

biološki sprejemljivosti govorimo, če človek ni preobčutljiv (alergičen) na zauţito 

hrano. Pri uţivanju hrane se moramo dobro počutiti. Dobro pa se počutimo ob okusni 

in lepo pripravljeni ter sploh vabljivi hrani.  

Ustrezna prehrana pripomore k dobremu počutju tudi v poznih letih. Vzdrţevanje 

kondicije pri starejšem človeku s prehrano zahteva torej uţivanje polno mletih ţit in 

ţitnih izdelkov, malo ţivil z visoko vsebnostjo holesterola (300 do 500 mg/dan) le 

izjemoma sladkornih ţivil (pod 10 % energije) sadja in zelenjave, vsak dan, zmerno 

uporabo maščobe pustega mesa in 3 do 5 dl mleka oz. (kislo) mlečnih izdelkov, 

zmerno uporabo začimb in dišavnic zmerno uporabo soli, izogibanje ţganim 

pijačam, poljubne količine vode oz. tekočin, energijsko uravnoteţenost v prehrani, 

pravilen ritem (več manjših obrokov preko dneva). 

Z zdravim prehranjevanjem varujemo zdravje in sočasno preprečujemo dejavnike 

tveganja za nastanek kroničnih nenalezljivih bolezni  kot so zvišan krvni tlak, 

zvišane krvne maščobe, zvišan krvni sladkor, prekomerna telesna teţa in bolezni 

same: bolezni srca in oţilja, rak, sladkorno bolezen tipa 2 in druge bolezni (pokorn, 

2005). 

Svetovna zdravstvena organizacija je izdala priporočila o tem, kako naj si 

izoblikujemo pravilne prehrambene navade in sestavimo uravnoteţeno prehrano. 

Glavna priporočila so povzeta v obliki piramide zdrave prehrane. Oblika piramide 

nazorno prikazuje, katere skupine ţivil in v kakšni količini so najbolj primerne za 

sestavo prehrane. Iz piramide je razvidno, da bi naj uravnoteţena prehrana vsebovala 

50 do 70 % ogljikovih hidratov, 15 do 20 % beljakovin, 5 do 10 % energetskega 

vnosa naj bi prispevale maščobe. 

Primerne ogljikove hidrate vnašamo, če uţivamo polnozrnati kruh, ţita in testenine, 

riţ, krompir. Ta ţivila lahko jemo vsak dan. Sadje in zelenjava prav tako prispevata k 

vnosu ustreznih ogljikovih hidratov ter jih lahko obilno jemo vsak dan. Ustrezne 

beljakovine dobimo, če jemo stročnice, lupinaste plodove, semena in nadomestke za 
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meso, beljakovine ţivalskega izvora pa, če zmerno uţivamo ribe, belo meso, posneto 

mleko ter mlečne izdelke. Pri izbiri maščob se odločamo za rastlinske maščobe, ki jih 

v postopku priprave ţivil uporabljamo zelo varčno. 

Svojo telesno teţo najlaţje nadzorujemo z zdravo prehrano in telesno aktivnostjo. 

Zdrava prehrana mora človeku ohranjati in krepiti zdravje oziroma preprečevati 

nastanek bolezni. Prav tako mora biti prehrana uravnoteţena, kar pomeni, da mora 

vsebovati vse esencialne snovi v takšnih količinah in razmerjih, da zadoščajo za 

maksimalno delovanje vseh funkcij in organov. Jesti zdravo pomeni jesti čim manj 

ţivil, ki vsebujejo preveč maščobe in dodanega sladkorja, in na drugi strani čim več 

sadja in zelenjave. Jesti je potrebno 5 obrokov na dan, del katerih naj bi bila vedno 

sadje in zelenjava. 

Energijske potrebe posameznika so odvisne od spola, starosti, teţe in dela, ki ga 

opravlja posameznik. Hrane smemo zauţiti le toliko, da zadostimo dnevnim 

potrebam po energiji, saj se preseţek kopiči v obliki maščobe. Pomembno je, da dan 

pričnemo z zajtrkom, ki naj bi zajemal od 18 - 22% dnevnega vnosa energije. 

Sestavljen naj bi bil iz škrobovih ţivil mleka in mlečnih izdelkov ter sadja in 

zelenjave. Mednarodni program CINDI priporoča, da se uţiva čim bolj pestra hrana. 

Največji deleţ dnevno zauţite hrane, naj bi predstavljala škrobna ţivila, ki naj bodo 

polnozrnata. Izogibati se moramo predvsem maščobam in sladkarijam. Dnevno je 

potrebno popiti tudi pribliţno liter in pol tekočine, najboljša izbira je voda. Izogibati 

pa se moramo alkoholu, ki vsebuje t.i. prazne kalorije (Blaha, 2010).  

 

Hranila lahko razdelimo na 2 skupini, na makrohranila in mikrohranila. 

  

Makrohranila so: beljakovine, maščobe, ogljikovi hidrati, minerali in voda. Te 

snovi potrebujemo dnevno v velikih količinah. V hrani predstavljajo večinski del in 

so vir energije, ki jo potrebujemo za rast, razvoj in dejavnosti. Makrominerali so 

kalcij, fosfor, natrij, klor, kalij in magnezij. Esencialnost makroelementov je pri 

človeku dokazana v količinah > 50 mg/dan. 

Maščobe imajo daleč največjo energijsko vrednost, saj sprosti 1g maščob 9 kcal 

Dnevni vnos maščob, naj bi znašal pribliţno 30% dnevnega energijskega vnosa. 

Prekomerno uţivanje maščob je velik dejavnik tveganja pri nastanku bolezni srca in 
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oţilja, sladkorne bolezni, debelosti, povišanega krvnega tlaka in nekaterih vrst raka. 

Epidemiološke raziskave kaţejo povezavo med uţivanjem prehranskih maščob in 

različnimi vrstami raka, predvsem dojke, debelega črevesa, slinavke in prostate 

(Pokorn, 2005).  

Beljakovine oskrbujejo organizem z aminokislinami in drugimi dušikovimi 

spojinami, ki so potrebne za proizvodnjo telesu lastnih beljakovin in drugih 

metabolično aktivnih substanc. Človek mora s hrano zauţiti devet nujno potrebnih 

(esencialnih) aminokislin. Bogat vir beljakovin so ţivila ţivalskega izvora meso, 

ribe, jajca, mlečni izdelki, mleko. Tudi med ţivili rastlinskega izvora so nekatere 

vrste, ki vsebujejo več beljakovin, predvsem zrna stročnic (npr. fiţol, grah, soja). 

Priporočen vnos beljakovin je 0,8 g na kg telesne mase na dan. Povečan vnos 

beljakovin lahko obremeni presnovo, poveča porabo energije, zaradi specifičnega 

delovanja hranil in pospeši dehidracijo (Hlastan Ribič, 2010).  

Ogljikovi hidrati so glavna hranilna snov, ki organizmu zagotavlja energijo. Po 

zauţitju se hitro prebavijo, zagotavljajo hiter vir energije in povzročijo hitro 

izločanje insulina. Priporočen vnos ogljikovih hidratov v dnevni prehrani je več kot 

50% dnevnega energijskega vnosa. Priporočljiva so predvsem ogljikohidratna ţivila, 

ki vsebujejo esencialne hranilne snovi in prehransko vlaknino (Hlastan Ribič , 2010).  

Mikrohranila so vitamini in mikroelementi. Te snovi potrebuje telo v majhnih 

količinah. Mikrohranila delujejo kot katalizatorji (pospeševalci kemijskih reakcij) pri 

izkoriščanju makrohranil. Esencialnost mikroelementov je pri človeku 

eksperimentalno dokazana v količini < 50 mg/dan (Pokorn, 2005).  

Vitamini so snovi, ki jih telo nujno potrebuje za normalno delovanje, saj sodelujejo v 

številnih telesnih procesih. Ker jih človeški organizem ni sposoben sintetizirati, razen 

v manjših količinah vitamina D in K ter biotina, jih moramo v končni obliki ali kot 

provitamine dobiti s hrano. Nobeno ţivilo ne vsebuje vseh vitaminov, zato moramo 

za pokritje vseh potrebnih vitaminov uţivati pestro hrano. Le s skrbno načrtovano 

prehrano, ki vključuje zadostne količine sadja in zelenjave ter optimalen vnos ostalih 

ţivil, lahko pokrijemo potrebe po vitaminih. Pomanjkanje vitaminov je lahko 

posledica enolične prehrane, nizkega energijskega vnosa in nizke hranilne gostote 

obrokov, uničenja vitaminov med kuhanjem in pripravo hrane ter transportom in 

skladiščenjem (Hlastan Ribič , 2010).  
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Slika 1: Piramida uravnoteţene hrane 

(CINDI Slovenija, 2009) 

 

Semolič Valič in Bohnec (2006) ocenjujejta, da piramida spodbuja uţivanje pestre 

hrane, s katero dobimo potrebne hranilne snovi in hkrati ustrezno količino kalorij. 

Sestavlja jo pet glavnih prehranskih skupin. Vsaka od skupin vsebuje nekatere 

hranilne snovi, ne pa vseh, ki jih potrebujemo. Zato ţivila in ene skupine ne morejo 

nadomestiti ţivila iz druge skupine. Za dobro zdravje potrebujemo ţivila vseh 

skupin. Na vrhu piramide so ţivila z več maščob in dodatnih sladkorjev, to so 

maščobe, olja in slaščice. Pri uţivanju teh ţivil moramo biti zmerni, pri izboru ţivil 

iz ostalih treh skupin, pa moramo biti pozorni na vse skrite maščobe in sladkorje, ki 

so skriti v njih. 

 

8.3.2 Gibanje 

 

Gibalno/športno dejavnost lahko opredelimo kot individualno telesno aktivnost, v 

okvir katere sodijo tako aktivnosti v prostem času, pri delu, kot tudi aktivnosti z 

namenom pribliţevanja ciljem vsakodnevnih nujnih in načrtovanih dejavnosti 

posameznika (pot na delo, po opravkih, nakupih, obiskih in/ali drugih zadolţitvah). 

Gre za vse oblike gibanja lastnega telesa s pomočjo skeletnih mišic, ob katerih se 

porablja energija. Telesno vadbo opredelimo kot namensko gibalno/športno 

http://razvoj.prirocnikzabruce.si/wp-content/uploads/prehranska-pirramida.gif
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dejavnost, ki je običajno strukturirana in sluţi krepitvi oziroma izboljševanju 

posameznikovega zdravja in telesne pripravljenosti. Zadostna telesna dejavnost ima 

zelo pozitivne učinke na človeški organizem, kar so pokazale številne raziskave. 

Redna in zmerno intenzivna telesna dejavnost krepi telesno in duševno zdravje in 

zmanjšuje ogroţenost, zgodnjo obolevnost, umrljivost ter invalidnost zaradi KNB. 

Zmanjšuje ogroţenost za nastanek, napredovanje in zaplete bolezni srca in ţilja, 

krepi kosti in mišice ter razvija, povečuje in vzdrţuje psihofizične oziroma 

funkcionalne sposobnosti telesa, kar posledično povečuje tudi sposobnost 

samostojnega ţivljenja v starosti, pripomore k zmanjševanju stresa, anksioznosti in 

depresije, pomaga pri povečevanju samozaupanja, samospoštovanja in samozavesti, 

pomaga pri vzpostavljanju socialnih interakcij in socialni integraciji, pospeševanju 

ekonomskega in socialnega razvoja posameznikov, druţin, skupnosti in celega 

naroda. 

Nezadostna telesna dejavnost oziroma sedeči ţivljenjski slog je vedenjski dejavnik 

tveganja, ki ga tesno povezujemo z različnimi motnjami in predvsem kroničnimi 

boleznimi. Aktiven ţivljenjski slog po drugi strani ne pomeni le manjše moţnosti za 

obolevanje, pač pa pomembno pripomore k splošni kakovosti ţivljenja. Izkazalo se 

je, da redno gibanje zmerne intenzitete varuje zdravje ljudi v vseh starostnih 

skupinah (Komadina, 2004) 

Komadina (2004, str. 135) ocenjuje, da o telesni nedejavnosti govorimo, če se 

telesno premalo razgibamo in ne dovolj pogosto (2 do 3 krat tedensko) niti dovolj 

dolgo (najmanj eno uro) in ne dovolj intenzivno da smo zadihani. Podatki o 

gibalni/športni dejavnosti prebivalcev Slovenije nas opozarjajo, da smo, tako kot 

drugje v Evropi, premalo telesno dejavni. Splošna druţbena klima ni naklonjena 

človekovi prvinski ţelji po gibanju.  

Kraševec Ravnik, (2008, str. 2) pa dodaja, da nas današnji način ţivljenja sili, da 

večino dneva preţivimo sede, v avtomobilu, v sluţbi, v šoli, pred televizorjem in 

računalnikom. Ko smo utrujeni in brez posebne volje, se običajno prepustimo 

pasivnim in telesno nedejavnim oblikam počitka, namesto da bi sami aktivno izbirali 

vsebino in način porabe našega vse bolj dragocenega prostega časa. Da je telesna 

nedejavnost   samostojen dejavnik tveganja za zdravje, opozarjata tudi Naglost & 

Kofol (2007, str. 26).  
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Nezadostna telesna dejavnost oziroma sedeči ţivljenjski slog je vedenjski dejavnik 

tveganja, ki ga tesno povezujemo z različnimi motnjami in predvsem kroničnimi 

boleznimi. Telesni neaktivnosti je mogoče po epidemioloških podatkih pripisati 

pribliţno 6-12 % vseh in 20 % smrti zaradi bolezni srca in oţilja. Telesna 

nedejavnost je dejavnik tveganja za srčno-ţilne bolezni, sladkorno bolezen in 

nekatere vrste raka. Je tudi napovedni dejavnik za zvišan krvni tlak, zvišan holesterol 

v krvi, zvišan krvni sladkor, čezmerno telesno teţo (Komadina, 2004).  

Zaletel-Kragelj in Fras (2004, str. 468) pa opozarjata, da telesna nedejavnost 

predstavlja tudi v Sloveniji enega najbolj razširjenih dejavnikov tveganja za 

nastanek, napredovanje in zaplete kroničnih bolezni, še posebej tistih, ki prizadenejo 

srce in oţilje.  

Tudi SZO opozarja, da  naj bi bilo pomanjkanje telesne dejavnosti  vzrok za 1,9 

milijonov smrti letno, da bi eno tretjino primerov raka  bilo mogoče preprečiti, če bi 

vzdrţevali normalno telesno teţo in bili zmerno telesno dejavni vse ţivljenje, saj  

kombinacija neprimerne prehrane, pomanjkanje telesne dejavnosti in kajenje 

prispeva k 80 % bolezni srca in oţilja, ki nastopijo prezgodaj pri tistih,  ki niso vsaj 

minimalno telesno dejavni, obstaja  verjetnost, da bodo zboleli za srčno-ţilnimi 

boleznimi, 50 % večja (Kraševec Ravnik, 2008, str. 3).  

  

V zadnjih 50 letih so različne raziskave potrdile pogojenost in soobstoj med telesno 

nedejavnostjo in koronarno boleznijo, ki je v razvitem svetu vodilni vzrok 

umrljivosti. Znamenita je študija Morrisa in sodelavcev, ki so našli več koronarne 

bolezni pri šoferjih kot pri sprevodnikih v dvonadstropnih angleških avtobusih, kar 

so pripisali telesni nedejavnosti šoferjev. Na velikem vzorcu diplomantov harvardske 

univerze so dokazali obratno povezavo med redno telesno dejavnostjo in 

umrljivostjo, jasno pa so tudi potrdili, da je zaščitna le vadba, ki jo preiskovanci še 

vedno izvajajo, saj trening v preteklosti ne prinaša dolgotrajne koristi.  

V zadnjih letih so dosegljivi empirični podatki raziskav različnih avtorjev opozarjali  

na vlogo in pomen zaščitnega vpliva rekreativne vadbe pred koronarno boleznijo in o 

škodljivosti telesnega dela v sluţbenem času. Slednje je bolj pogojeno  z 

druţbenoekonomskim statusom preiskovancev kot z njihovim telesnim delom. Znano 

je namreč, da sta višji druţbenoekonomski poloţaj in večja moţnost vplivanja na 
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delovno in domače okolje značilno povezana z manjšo umrljivostjo zaradi srčno-

ţilnih bolezni ter z manjšo pogostostjo depresivnosti in anksioznosti. Telesne 

spremembe, ki jih povzroča nedejavnost, so zelo podobne tistim, ki jih opazujemo pri 

starostnikih: zmanjšanje mišične mase in mišične moči, zmanjšanje aerobne 

zmogljivosti, povečanje visceralnega maščevja, zmanjšanje občutljivosti na inzulin, 

zmanjšanje kostne gostote, oslabljena propriocepcija in občutek za ravnoteţje. 

Telesno nedejavni odrasli ljudje postopoma izgubijo 20–40 % mišične mase, zaradi 

česar se pomembno poslabšajo njihove gibalne sposobnosti. Čeprav aerobna telesna 

vadba ne more preprečiti starostne izgube mišične mase, pa jo lahko prepreči redna, 

dovolj intenzivna uporovna  vadba. Po drugi strani redna aerobna vadba pomembno 

upočasni starostno zmanjševanje sposobnosti privzemanja kisika med naporom, 

čeprav ne vpliva na zmanjševanje maksimalne srčne frekvence, ki je posledica 

čedalje manjše občutljivosti srca na beta-adrenergično stimulacijo.  

Za ohranjanje primerne sestave telesa z zadosti mišičja in čim manj visceralnega 

maščevja je torej pomembna kombinacija raznovrstnih telesnih dejavnosti s 

komponentami uporovne in aerobne vadbe. Večina strokovnih zdruţenj priporoča 

odraslim vsaj pol ure zmerne telesne dejavnosti večino dni v tednu, najbolje vsak 

dan. Zmerna dejavnost pomeni obremenitve z intenzivnostjo 3–6 MET, kar v praksi 

pomeni ţivahno hojo, kolesarjenje s hitrostjo do 16 km/h, zmerno hitro prsno 

plavanje, košenje trave s strojno kosilnico ali čiščenje stanovanja. Polurni odmerek 

zmerne vadbe prinaša vrsto koristnih učinkov, vendar je premajhen, da bi preprečil 

nezdravo pridobivanje telesne teţe, zato mnogi ljudje za vzdrţevanje optimalne 

telesne teţe potrebujejo več vadbe ali omejitev vnosa kalorij. Intenzivna aerobna 

vadba je primerna za zdrave osebe, ki ţelijo izboljšati svojo telesno zmogljivost, ali 

za trenirane osebe, ki jo ţelijo vzdrţevati.  

Poleg aerobne vadbe je pomembna uporovna vadba in vadba za gibljivost vsaj 

dvakrat tedensko, kar ohranja mišično maso in omogoča gibalno dejavnost z vsemi 

njenimi koristmi tudi v starosti.  

 

Svetovna zdravstvena organizacija je maja 2004 sprejela Resolucijo o globalni 

strategiji za prehrano, gibanje in zdravje. Strategija je povezala prehrano in telesno 

(gibalno) dejavnost v skupnih prizadevanjih za zmanjšanje bremena KNB. Nekatere 
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drţave so ţe sledile usmeritvam globalne strategije Svetovne zdravstvene 

organizacije s podobnimi zdruţenimi dokumenti za prehrano in telesno (gibalno) 

dejavnost, Španija s strategijo o zdravi prehrani, telesni (gibalni) dejavnosti in 

preprečevanju debelosti, Švedska z vladnim predpisom o zdravi prehrani in 

spodbujanju telesne (gibalne) dejavnosti, Severna Irska s strategijo in z akcijskim 

načrtom »Be Active – be healthy«, podobno vsebino ima tudi dokument 

nizozemskega ministrstva za zdravje, blaginjo in šport. Podobni sprejeti vladni 

dokumenti obstajajo seveda tudi zunaj Evropske unije, in sicer v ZDA, Kanadi in 

Avstraliji, z naslovom »Active Australia: simply active every day – a plan to 

promote physical activity« (Bauman A, Bellew B, Booth M, Hahn A, Stoker L., et 

al., (1996) 
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9 EMPIRIČNI DEL 

 

9.1 Raziskovalna vprašanja in  hipoteze 

 

Za potrebe empiričnega dela naloge smo si zastavili tako raziskovalna vprašanja kot 

tudi oblikovali raziskovalne hipoteze. 

 

9.1.1 Raziskovalna vprašanja: 

Z raziskovalnimi vprašanji smo ţeleli raziskati: 

- Kakšno samopodobo imajo čezmerno prehranjeni slušatelji izobraţevalnega 

programa o zdravem načinu ţivljenja v šoli zdravega hujšanja v ZD Ptuj ?  

- Ali se samospoštovanje čezmerno prehranjenih slušateljev izobraţevalnega 

programa o zdravem načinu ţivljenja v šoli zdravega hujšanja v ZD Ptuj 

razlikuje glede na socialno-demografske spremenljivke?  

- Ali so pri slušateljih izobraţevalnega programa o zdravem načinu ţivljenja v 

šoli zdravega hujšanja v ZD Ptuj prisotni dejavniki nezdravega ţivljenjskega 

sloga?  

 

9.1.2  Hipoteze  

Za potrebe empiričnega dela naloge pa smo si zastavili  3 izhodiščne raziskovalne 

hipoteze tako, da smo v: 

- Hipotezi 1: predvidevali, da med slušatelji izobraţevalnega programa o 

zdravem načinu ţivljenja v šoli zdravega hujšanja v ZD Ptuj ni statistično 

značilnih razlik v doţivljanju samopodobe glede na izbrane socialno-

demografske spremenljivke (spol, starost, stopnja izobrazbe, zakonski status, 

delovne izkušnje); 

- Hipotezi 2: domnevali, da med slušatelji izobraţevalnega programa o 

zdravem načinu ţivljenja v šoli zdravega hujšanja v ZD Ptuj ni statistično 

značilnih razlik v doţivljanju samospoštovanja glede na izbrane socialno-

demografske spremenljivke (spol, starost, stopnja izobrazbe, zakonski status, 

delovne izkušnje);  
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- Hipotezi 3: predpostavljali, da so pri več kot 60 % slušateljev 

izobraţevalnega programa o zdravem načinu ţivljenja v Šoli zdravega 

hujšanja v ZD Ptuj   prisotni dejavniki zdravju škodljivega vedenja. 

 

9.2 Metodologija 

 

9.2.1 Raziskovalne metode 

 

Raziskava je temeljila na kvantitativnem pristopu,  uporabljena je bila deskriptivno-

kavzalna neeksperimentalna raziskovalna metoda. Za tehniko zbiranja podatkov smo 

uporabili  anketni vprašalnik, ki je bil oblikovan za potrebe raziskave in je zaobjel tri 

sklope vsebinskih področij v  obliki trditev. Anketna vprašanja so bila zaprta  

(odgovori so ţe podani, vprašanja tega tipa so enostavna za obdelavo podatkov in 

omogočajo  natančne primerjave med razlikami pri odgovorih. 

Na zanesljivost podatkov raziskave (Räsänen, Backman, Kyngäs, 2007) je vplivalo 

veljavno in natančno zbiranje podatkov, veljavnost analize in primerna izkustvena 

osnova o ugotovitvah raziskave. Za prikaz demografskih podatkov preiskovancev in 

rezultatov klasifikacije je bila uporabljena opisna statistika. 

Poudarek je bil na prostovoljnem sodelovanju posameznika. Zagotovljen je bil ustni 

pristanek na anketiranje, kakor tudi anonimnost in zaupnost. Poučen pristanek je 

temelj etično brezhibnega raziskovanja. Etično načelo avtonomije zahteva, kot 

navajata Fry in Johnsone (2002 str. 140),  da se subjektom v raziskovanju da 

priloţnost sprejeti odločitve, ki so zasnovane na popolnih informacijah, ki ne 

vsebujejo pritiska. Sodelujoči so bili obveščeni o njihovi pravici, da ne sodelujejo in 

da lahko odstopijo od sodelovanja kadarkoli bodo to ţeleli. Ta informacija se jim je  

posredovala  tako, da se jih k ničemer ni sililo. Proces pridobivanja  poučenega 

pristanka je potekal v skladu z etičnimi, pravnimi in znanstvenimi načeli. Poučen 

pristanek je zagotavljal potencialnemu subjektu v raziskovanju eksplicitne 

informacije, ki so bile zasnovane na strokovnem znanju raziskovalca. Raziskovalna 

študija je bila odobrena in nadzorovana s strani etične komisije Zdravstvenega doma 

Ptuj, prav tako je bila uporabljena posebna pozornost in spoštljivost do sodelujočih.  
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Vsebinsko področje samopodobe smo merili s prirejenim vprašalnikom »Offer Self 

Image Questionnaire OSIQ, 1962; po Offer, Ostrov in Howard 1981, in Atkinson, 

1988«, ki smo ga za potrebe raziskave priredili tako, da so trditve samopodobe 

strukturirane, sestavljene iz večjega števila področij in sicer  telesne, socialne in 

akademske samopodobe. Lestvico smo nato točkovali kot celoto. Udeleţenci 

raziskave so vrednotili postavke na ocenjevalni lestvici Likertovega tipa od 1 

(popolnoma se strinjam ) do 5 (sploh se ne strinjam). Za ugotavljanje zanesljivosti 

vprašalnika smo uporabili izračun Cronbachovega koeficienta alfa.  

Samospoštovanje smo merili z Rosenbergovo lestvico Samospoštovanja »The 

Rosenberg Self-Esteem Scale« (RSE; Rosenberg, 1965). Lestvica vsebuje deset 

postavk - trditev, od katerih je pet izraţenih v pozitivni obliki, pet pa v negativni 

obliki. Z njo merimo splošna stališča, ki jih zavzema posameznik do samega sebe.  

Trditve o zdravju škodljivem vedenju so bile oblikovane za potrebe raziskave. 

Vsebujejo področja prenajedanja, gledanja televizije, pitja alkoholnih pijač, kajenja, 

telesne aktivnosti in  uporabe računalnika. Anketiranci so  odgovarjali  s pomočjo 

lestvice od 1 do 5, ki je prilagojena posameznemu področju.  

Analiza zbranih empiričnih podatkov je bila  izvedena s programom  SPSS, s 

pomočjo katerega smo izvedli statistično analizo podatkov in program Excel, ki smo  

ga uporabili za grafični prikaz zbranih podatkov. 

 

9.2.2 Raziskovalni vzorec 

 

Raziskovana populacija je bila heterogena in je zajemala 143 slušateljev 

izobraţevalnega programa o zdravem načinu ţivljenja v Šoli zdravega hujšanja v 

Zdravstvenem domu Ptuj. Raziskovana populacija je majhna, saj predstavlja le 

osebe, ki izvajajo program o zdravem načinu ţivljenja  zato rezultatov raziskave ne 

moremo posploševati. 

Postopki zbiranja podatkov 

 

Raziskava opredeljenega področja je  potekala po naslednjih vsebinsko zaokroţenih 

fazah: 
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Pričeli smo z študijem strokovne literature po bazah COBISS, Pub Med, Chinal  in 

drugo  iz  področju prekomernega prehranjevanja, njegovih posledic, zdravem načinu 

ţivljenja, samopodobe, samospoštovanja  in analize relevantne obravnave. 

Sledilo je oblikovanje in priprava  anketnega vprašalnika ter  pridobivanje  soglasja 

za izvedbo anketiranja. 

Raziskava je  potekala v prvi polovici leta 2011. Pred pričetkom raziskave smo si 

pridobili informiran pristanek za izvedbo raziskave s strani  vodstva Zdravstvenega 

doma Ptuj.  

Vsi anketirani so bili  seznanjeni z namenom raziskave in o pravici, da lahko 

zavrnejo sodelovanje. Vsem sodelujočim je bila zagotovljena anonimnost, seznanjeni  

so bili  da bodo podatki anonimni in uporabljeni zgolj za potrebe magistrskega dela. 
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10 REZULTATI 

 

Statistična analiza. Vzorec anketirancev je bil predstavljen na podlagi frekvenčne 

in odstotne porazdelitve demografskih podatkov, v primeru starosti pa s povprečno 

vrednostjo in standardnim odklonom. 

Hipoteze smo preverjali na podlagi hi-kvadrat testa in linearne regresije. Pri linearni 

regresiji smo izračunali vrednost koeficienta beta, vrednost t in p-vrednost.  

Statistična analiza smo izvedli s programom SPSS 20.0 (SPSS Inc., Chicago, IL).  

P-vrednost < 0,05 je pomenila statistično pomembnost. 

 

Zanesljivost zbranih podatkov. Vprašalnik je bil sestavljen iz  treh  večjih  sklopov. 

Z vsak sklop posebej smo preverili zanesljivost vzorca tako, da smo izračunali 

koeficient Cronbach alfa.  

 

 

Tabela 2: Zanesljivost vzorca po sklopih 

 

Sklop Št. vprašanj Cronbach alfa 

Samospoštovanje n=10 0,76 

Samopodoba n=31 0,81 

Zdravju škodljiva vedenja n=11 0,71 

 

Razultati v tabeli 2 kaţejo, da je koeficient Cronbach alfa za vsak sklop presegel prag 

0,7, kar v literaturi predstavlja zadovoljivo stopnjo zanesljivosti vzorca (Nunnally in  

Bernstein, 1994) 
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Tabela 3: Opis vzorca 

 

Dejavnik n=143 % 

Spol   

 moški 27 18,9 

 ţenski 116 81,1 

Najpomembnejše delovne izkušnje   

 opravljanje gospodinjskih del 55 38,5 

 kmetovanje 10 7,0 

 delo izven doma (sluţba) 78 54,5 

Zakonski stan   

 poročen-a, v partnerstvu 105 73,4 

 neporočen-a 15 10,5 

 ovdovel-a 17 11,9 

 razvezan-a 6 4,2 

Prebivališče   

 hiša 123 86,0 

 stanovanjska zgradba-blok 19 13,3 

 vrstna hiša 1 0,7 

Izobrazba   

 OŠ 24 16,8 

 poklicna 31 21,7 

 SŠ 54 37,8 

 višja/visoka 34 23,8 

   

 PV (SO) interval 

Starost 51,1 (12,1) 20 – 79 
 

PV: povprečna vrednost, SO: standardni odklon 
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V anketi je sodelovalo   143 slušateljev, od tega je bilo 27 (18,9%) moških in 116  

(81, 1%) ţensk. Največji deleţ so predstavljali zaposleni izven doma 78   (54, 6%), 

največ jih je bilo poročenih in v partnerstvu, število(73,4%),  največ jih je ţivelo v 

hiši  123  (86,0%), največ jih je imelo  srednješolsko izobrazbo  (54 oz. 37,8 % 

(tabela 2). 
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Rezultati po dejavnikih (povprečna vrednost, standardni odklon, modus) 

 

 

Tabela 4: Samospoštovanje (N=143) 

 

Št. Trditev Min Maks PV SO Modus 

1 V celoti gledano sem s seboj zadovoljen/a 1 5 3,7 1,2 4 

2 Včasih se mi zdi, da nisem nič prida 1 5 2,4 1,3 1 

3 Čutim, da imam veliko dobrih lastnosti 1 5 4,2 0,9 4 

4 
Stvari lahko počnem enako dobro, kot večina 

drugih ljudi 
1 5 4,3 1,0 5 

5 
Mislim, da ni veliko stvari na katere bi lahko 

bil-a ponosen-a 
1 5 2,4 1,4 1 

6 Zares se včasih počutim nekoristno 1 5 2,5 1,4 1 

7 
Menim, da sem kot človek vreden/a vsaj 

toliko kot drugi ljudje 
1 5 4,7 0,7 5 

8 Ţelim si, da bi čutil/a več spoštovanja do sebe 1 5 3,6 1,4 4 

9 Pravzaprav imam občutek, da sem čista zguba 1 5 1,5 1,1 1 

10 
O sebi imam pozitivno mnenje, se zelo cenim 

in spoštujem 
1 5 4,2 0,9 4 

 

PV: povprečna vrednost, SO:standardni odklon 
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Tabela 5: Samopodoba (N=143) 

 

Št Trditev 

Mi

n 

Ma

ks PV SO 

Mo

dus 

1 O sebi imam dobro mnenje 1 5 4,3 0,8 5 

2 Zadovoljen/a sem s svojimi sposobnostmi 1 5 4,2 0,8 4 

3 Nisem preveč zadovoljen/a s svojim telesom 1 5 3,6 1,1 4 

4 Pri sebi bi spremenil/a veliko stvari 1 5 3,3 1,3 4 

5 

Zadovoljen/a sem sam/a s seboj in s tem kar 

fizično zmorem 1 5 3,8 1,2 4 

6 Nikomur se ne zdi lep/a 1 5 2,3 1,3 1 

7 Pomagam ljudem, ko potrebujejo pomoč 1 5 4,6 0,7 5 

8 Rad/a bi ostal/a takšen/a, kot sem 1 5 3,9 1,3 5 

9 Redko hodim k zdravniku 1 5 3,7 1,6 5 

10 Menim, da sem spolno privlačna oseba 1 5 3,5 1,1 4 

11 Zaupam vase 1 5 4,3 0,8 5 

12 Svojim napakam se pogosto smejim 1 5 3,9 1,2 4 

13 

Verjamem, da se mi bodo zgodile dobre 

stvari 1 5 4,2 0,9 4 

14 Če mi kaj uspe, se rad/a pohvalim 1 5 3,8 1,2 4 

15 

Ne mislim, da moral/a vse obveznosti 

opraviti odlično 1 5 4,0 1,0 4 

16 

Na napakah se znam učiti in drugič narediti 

bolje 1 5 4,5 0,7 5 

17 Znam se spopasti s strahom in pritiski 1 5 4,1 0,9 4 

18 Pomaga mi, če se pogovarjam o čustvih 1 5 4,2 0,9 5 

19 Všeč mi je moj izgled in moje telo 1 5 3,2 1,2 4 

20 Všeč mi je moja osebnost 1 5 4,1 0,9 4 

21 

Skrbim za svoje telo, skrbim za svoj videz in 

si vsak dan prizadevam, da izgledam najbolje 1 5 3,7 1,1 4 

22 

 

Povečana telesna teţa mi povzroča probleme 1 5 3,9 1,2 4 
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pri vsakodnevnih aktivnostih 

23 

 

Zaradi povečane telesne teţe sem pogosto v 

duševni stiski 1 5 3,1 1,4 4 

24 Moj uspeh je odvisen od mene 2 5 4,6 0,6 5 

25 Dosegel/a sem zame najvišji nivo izobrazbe 1 5 3,3 1,3 4 

26 Prijatelji mi zaupajo, me spoštujejo 2 5 4,5 0,7 5 

27 

Všeč mi je večina sodelavcev, čeprav niso 

moji najboljši prijatelji 1 5 4,0 1,0 4 

28 Imam dobre tesne prijatelje, vsaj enega 1 5 4,5 0,9 5 

29 Na splošno me ljudje sprejemajo medse 1 5 4,5 0,8 5 

30 Počutim se ljubljen/a 1 5 4,3 1,0 5 

31 

Zaradi povečane telesne teţe nisem imel/a 

nikoli občutka, da me ljudje zasmehujejo 1 5 3,7 1,4 5 
 

PV: povprečna vrednost, SO:standardni odklon 
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Tabela 6: Zdravju škodljiva in zdravju koristna vedenja (N=143) 

 

Trditev Min Maks PV SO Modus 

Moji obroki so pogosto obilni 1 5 3,0 1,3 4 

Hrano uţivam dvakrat dnevno 1 5 2,2 1,4 1 

Običajno se najem do sitega in še malo čez 1 5 3,0 1,5 4 

Sladice so pogosto na mojem jedilniku 1 5 2,8 1,5 1 

Skrbim za redno fizično aktivnost 1 5 3,4 1,3 4 

Alkohol uţivam vsak dan v zmernih količinah 1 5 1,5 1,1 1 

Redno kadim 1 5 1,6 1,2 1 

Televizijo gledam od 2-4 ure dnevno 1 5 2,5 1,5 1 

Za računalnikom sem dnevno od 2-4 ure v 

prostem času 
1 5 2,0 1,4 1 

Redno telovadim 1 5 3,0 1,4 4 

Redno zajtrkujem 1 5 3,8 1,5 5 
 

PV: povprečna vrednost, SO:standardni odklon 

 

 

Preverjanje hipoteze 1: 

 

Ocene 31 dejavnikov merske lestvice samopodobe so bile seštete v izvedeno 

spremenljivko. Pri tem se je upoštevalo, da ima eden izmed dejavnikov inverzno 

lestvico (vprašanje št. 6), kar pomeni, da ocena 1 pomeni 5 točk. Rezultati izvedene 

spremenljivke samopodobe so prikazani v tabeli 7, moţno je bilo zbrati 150 točk, 

kjer višja vrednost pomeni višjo samopodobo in nasprotno. 

 

Tabela 7: Izvedena spremenljivka samopodobe 

 

Število zbranih točk n % 

< 100 5 3,5 

100-109 13 9,1 

110-119 33 23,1 
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120-129 46 32,2 

130-139 30 21,0 

140-149 15 10,5 

150 1 0,7 

 

Na osnovi dobljenih empiričnih podatkov, ki so razvidni v tabeli 7 je ugotavljamo, da 

so bile najvišje frekvence v območju med 110 in 139 točk, povprečna vrednost je 

znašala 123,3 (SO 12,8) točke, minimum je znašal 72 in maksimum vseh 150 točk. 

Maksimalni rezultat je izrazil en preiskovanec.  

Rezultati linearne regresije v tabeli 8 pa opozarjajo, da sta bila dva demografska 

dejavnika statistično pomembno povezana s stopnjo samopodobe. Glede na t 

vrednost je bila najmočnejša poveza z opravljanjem gospodinjskih del (t=-2,85; 

p=0,005) in sicer negativna, kar je najbolje razvidno iz koeficienta beta. Sledi še 

negativna povezava s kmetovanjem (t=-2,10; p=0,038), kar pomeni, da je tudi 

kmetovanje povezano z niţjo samopodobo.  
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Tabela 8: Vpliv demografskih dejavnikov na samopodobo 

 

Demografski dejavnik beta t p-vrednost 

Ţenski spol 0,15 1,57 0,118 

Starost 0,11 1,01 0,314 

Opravljanje gospodinjskih del -0,29 -2,85 0,005 

Kmetovanje -0,19 -2,10 0,038 

Neporočen-a 0,00 -0,04 0,967 

Ovdovel-a 0,03 0,32 0,748 

Razvezan-a 0,05 0,63 0,531 

Stopnja izobrazbe -0,04 -0,47 0,638 
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Slika 2: Stopnja povezanosti posameznih demografskih dejavnikov samopodobo 

 

 

 

 

Na osnovi analize dobljenih empiričnih podatkov zato ugotavljamo, da Hipoteza 

1, s katero smo predvidevali, da med slušatelji izobraţevalnega programa o zdravem 

načinu ţivljenja v Šoli zdravega hujšanja v Zdravstvenem domu Ptuj ni statistično 

značilnih razlik v doţivljanju samopodobe glede na izbrane socialno-demografske 

spremenljivke (spol, starost, stopnja izobrazbe, zakonski status, delovne izkušnje)-   

ni potrjena, saj rezultati  prikazujejo, da med slušatelji izobraţevalnega programa o 

zdravem načinu ţivljenja v Šoli zdravega hujšanja v Zdravstvenem domu Ptuj 

obstajajo  statistično značilne razlike v doţivljanju samopodobe glede na dva izbrana 

demografska dejavnika in sicer opravljanje gospodinjskih del in kmetovanje.     
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Preverjanje hipoteze 2: 

 

Ocene 10 dejavnikov merske lestvice samospoštovanja (Rosenberg, 1965) smo   

sešteli v izvedeno spremenljivko. Pri tem smo upoštevali, da ima pet dejavnikov 

inverzno lestvico (vprašanje št. 2, 5, 6, 8 in 9), kar pomeni, da ocena 1 pomeni 5 

točk. Rezultate izvedene spremenljivke samospoštovanja smo prikazali v tabeli 9, 

moţno je bilo zbrati 50 točk, kjer višja vrednost pomeni višje samospoštovanje in 

nasprotno. 
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Tabela 9: Izvedena spremenljivka samospoštovanja (Rosenberg, 1995)  

 

število zbranih točk n=143 % 

10 1 0,7 

18 1 0,7 

21 1 0,7 

26 1 0,7 

28 2 1,4 

29 4 2,8 

30 4 2,8 

31 5 3,5 

32 3 2,1 

33 5 3,5 

34 5 3,5 

35 8 5,6 

36 8 5,6 

37 13 9,1 

38 7 4,9 

39 7 4,9 

40 9 6,3 

41 7 4,9 

42 10 7,0 

43 7 4,9 

44 9 6,3 

45 4 2,8 

46 8 5,6 

47 8 5,6 

48 1 0,7 

49 1 0,7 

50 4 2,8 
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Na osnovi dobljenih empiričnih podatkov, ponazorjenih v tabeli 9, je razvidno, da so 

bile najvišje frekvence v območju med 35 in 47 točk, povprečna vrednost je znašala 

38,6 (SO 6,5) točke, minimum je znašal 10 in maksimum vseh 50 točk. Maksimalni 

rezultat so izrazili štirje preiskovanci.  

Rezultati linearne regresije v tabeli 10 prikazujejo, da so bili trije demografski 

dejavniki statistično pomembno povezani s stopnjo samospoštovanja. Glede na t 

vrednost je bila najmočnejša poveza z opravljanjem gospodinjskih del (t=-3,60; 

p<0,001) in sicer negativna, kar je najbolje razvidno iz koeficienta beta. Sledi 

pozitivna povezava z ţenskim spolom (t=2,66; p=0,009), kar pomeni, da so ţenske 

izrazile močnejše samospoštovanje. Tretja statistično pomembna povezava se je 

pokazala s starostjo (t=2,24; p=0,027), kar pomeni, da so starejši izrazili močnejše 

samospoštovanje. 

 

Tabela 10: Vpliv demografskih dejavnikov na samospoštovanje 

 

Demografski dejavnik beta t p-vrednost 

Ţenski spol 0,25 2,66 0,009 

Starost 0,23 2,24 0,027 

Opravljanje gospodinjskih del -0,37 -3,60 <0,001 

Kmetovanje 0,01 0,13 0,893 

Neporočen-a 0,10 1,09 0,278 

Ovdovel-a 0,06 0,69 0,494 

Razvezan-a 0,00 -0,02 0,982 

Stopnja izobrazbe -0,01 -0,12 0,907 

 

Zaznali smo negativni vpliv opravljana gospodinjskih del ter pozitivni vpliv 

ţenskega spola in starosti na samospoštovanje, kar je razvidno tudi na sliki 3. 

 

 



 82 

Slika 2: Stopnja povezanosti posameznih demografskih dejavnikov s 

samospoštovanjem 

 

 

 

Hipoteza 2, s katero smo menili, da med slušatelji izobraţevalnega programa o 

zdravem načinu ţivljenja v Šoli zdravega hujšanja v Zdravstvenem domu Ptuj ni 

statistično značilnih razlik v doţivljanju samospoštovanja glede na izbrane socialno-

demografske spremenljivke (spol, starost, stopnja izobrazbe, zakonski status, delovne 

izkušnje) je zavrnjena. Empirični podatki namreč kaţejo, da med anketiranimi 

slušatelji izobraţevalnega programa o zdravem načinu ţivljenja v Šoli zdravega 

hujšanja v Zdravstvenem domu Ptuj obstajajo statistično značilne razlike. Obstaja 

namreč negativni vpliv opravljana gospodinjskih del ter pozitivni vpliv ţenskega 

spola in starosti na doţivljanje samospoštovanja. 

 

Tretji sklop trditev v vprašalniku je bil  namenjen oceni zdravju škodljivega vedenja 

in je zajemal 11 dejavnikov. Meritev je bila izvedena z Likertovo lestvico od 1 (sploh 

se ne strinjam) do 5 (popolnoma se strinjam). Zdravju škodljivo vedenje je bilo 

navedeno v primeru ocene 2 (delno se ne strinjam) oz 4 (delno se strinjam) glede na 

posamezno vprašanje (tabela 10). Najbolj pogosto zdravju škodljivo vedenje je bilo 
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navedeno pri »običajno se najem do sitega in še malo čez«, kjer je 52,4 % 

anketirancev izrazilo delno ali popolno strinjanje.  
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Tabela 11: Zdravju škodljivo vedenje po posameznih dejavnikih 

 

Dejavnik vedenja zdravju škodljivo vedenje n=143 % 

Moji obroki so pogosti in obilni ocena 4 ali več 70 49,0 

Hrano uţivam dvakrat dnevno ocena 4 ali več 40 28,0 

Običajno se najem do sitega in 

še malo čez 
ocena 4 ali več 

75 52,4 

Sladice so pogosto na mojem 

jedilniku 
ocena 4 ali več 

62 43,4 

Skrbim za redno fizično 

aktivnost 
ocena 2 ali manj 

45 31,5 

Alkohol uţivam vsak dan v 

zmernih količinah 
ocena 4 ali več 13 9,1 

Redno kadim ocena 4 ali več 14 9,8 

Televizijo gledam od 2-4 ure 

dnevno 
ocena 4 ali več 51 36,7 

Za računalnikom sem dnevno 

od 2-4 ure v prostem času 
ocena 4 ali več 30 21,0 

Redno telovadim ocena 2 ali manj 63 44,1 

Redno zajtrkujem ocena 2 ali manj 41 28,7 

 

Glede na oceno pri vsakem posameznem zdravju škodljivem dejavniku se je 

pokazalo, da le 8,4 % anketirancev ni nikoli navedla zdravju škodljivega vedenja 

(tabela 11). Preiskovanci so preteţno navedli enega do pet zdravju škodljivih vedenj. 

Eden izmed anketirancev je navedel celo 10 zdravju škodljivih vedenj, 11 pa nihče. 

V povprečju so anketiranci navedli 3,5 (SO 2,3) zdravju škodljivih vedenj. 

 

Tabela 12: Frekvenca zdravju škodljivih vedenj 

 

Frekvenca zdravju škodljivih vedenj n=143 % 

0 12 8,4 

1 20 14,0 
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2 23 16,1 

3 21 14,7 

4 19 13,3 

5 20 14,0 

6 7 4,9 

7 13 9,1 

8 7 4,9 

10 1 0,7 

 

Rezultati so pokazali, da je 131 ali 91,6 % anketirancev navedlo vsaj eno obliko 

zdravju škodljivega vedenja. Hi-kvadrat test je pokazal statistično pomembno 

prekoračitev predvidene vrednosti več kot 60 % (hi-kvadrat=59,073; df=1; p<0,001).  

 

Tako je na osnovi dobljenih empiričnih podatkov razvidno, da je Hipoteza 3, s 

katero smo predpostavljali, da so pri več kot 60 % slušateljev izobraţevalnega 

programa (naših anketirancih) o zdravem načinu ţivljenja v Šoli zdravega hujšanja v 

Zdravstvenem domu Ptuj  prisotni dejavniki zdravju škodljivega vedenja – je 

potrjena. 
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11  INTERPRETACIJA IN RAZPRAVA 

 

Obnašanje, povezano z zdravjem, je namenjeno ohranjanju zdravja, zajema telesno 

vadbo, in uravnoteţeno prehrano. Zaščitno vedenje je pomembno zaradi svoje 

preventivne funkcije, tesno pa se veţe na motivacijske dejavnike, percepcijo 

(potencialne) nevarnosti bolezni ter na prizadevanja za odpravo percepirane groţnje, 

pa tudi na privlačnost »nasprotnega« vedenja. Oboje (»zdravo« in »nezdravo« 

vedenje) je posledica učenja (izkustvenega in posnemanja) ter neredko postane 

navada (avtomatizem brez zavestnega odločanja za aktivnost). Navade je zelo teţko 

spreminjati, zategadelj je potrebno spodbujati zgodnje oblikovanje zaţelenih 

(»zdravih«) načinov ter zavirati »nezdrave« oblike vedenja takoj, ko se pojavijo. 

Razlage velike razširjenosti številnih razvad so raznolike in kompleksne. Vzrokov je 

nesporno več. Eden med njimi, tako ugotavlja Argyle  (1992), je najbrţ ta, da »manj 

zdravo« vedenje (npr. nepravilna prehrana) običajno prinaša takojšnjo zadovoljitev, 

ki zakrije potencialne negativne posledice. 

Zdrava prehrana ali zdravo prehranjevanje vključuje varno, energijsko in hranilno 

uravnoteţeno, varovalno (funkcionalno) in biološko sprejemljivo hrano v okviru 

določene kulturne skupnosti, ki ohranja in krepi človekovo zdravje, s tem pomembno 

pripomore k telesni samopodobi in samospoštovanju posameznika. Pri 

samospoštovanju gre za pozitivno (visoko samospoštovanje) ali negativno oceno 

(nizko samospoštovanje) samopodobe, ki se nanaša bodisi na odobravanje bodisi na 

zavračanje samega sebe, tako se samopodoba in samospoštovanje močno prepletata. 

Tudi Kaplan (1996) ugotavlja, da ljudje, ki se ţelijo spremeniti, reševati svoje 

probleme in zaţiveti bolj zdravo, potrebujejo dovolj optimizma in dovolj visoko 

samospoštovanje ter s tem povezano prepričanje, da so s svojo aktivnostjo in trudom 

sposobni reševati svoje probleme.  

Zato ravni samospoštovanja ni lahko spreminjati, posebej če je ta problem povezan z 

odvisnostjo, ki je mogoča tudi s prekomernim uţivanjem nezdrave prehrane. 

Samopodoba je sestavljena iz samoučinkovitosti (zaupanje v lastne sposobnosti, 

izbire,odločitve) in samospoštovanja (imeti dobro mnenje o sebi). Samopodoba se 

razvija v  interakciji z drugimi. Pozitivna samopodoba  predstavlja neizčrpen vir 

energije za udejanjanje različnih nalog in ciljev (Tomori, Zalar & Plesničar  2000, 
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str. 408).  Na samopodobo vpliva mnenje, ki ga ima posameznik o sebi, izkušnje s 

samim seboj, pa tudi mnenje drugih. Ne nazadnje na pojem samopodobe vpliva tudi 

postavljanje in doseganje ciljev. S tem so povezani načrtovanje, motivacija in 

uspešnost. 

Med anketiranimi slušatelji izobraţevalnega programa o zdravem načinu ţivljenja v 

šoli zdravega hujšanja v Zdravstvenem domu Ptuj obstajajo statistično značilne 

razlike v doţivljanju samopodobe glede na dva izbrana demografska dejavnika in 

sicer opravljanje gospodinjskih del in kmetovanje. Pričujoča raziskava potrjuje, da 

imajo posamezniki, ki opravljajo gospodinjska dela in tisti, ki kmetujejo niţjo 

samopodobo od ostalih. Domnevno, kar pa nismo preverjali, se prav ti posamezniki  

prehranjujejo nekoliko drugače. V izogib omenjenim teţavam, ki jih prinaša 

prihodnost je še kako pomembna zdravstvena osveščenost posameznika, njegova 

aktivna usmerjenost v zdrav način ţivljenja in sprejemanje zdravja kot naloţbe za 

daljše in kakovostnejše ţivljenje, kjer igra samopodoba pomembno vlogo. 

Občutek lastne učinkovitosti - sprememba načina ţivljenja in/ali »zdravo« ţivljenje 

je nemalokrat hudo naporno in zahtevno, zato je občutek lastne učinkovitosti nadvse 

dragocena značilnost, saj pogosto olajša odločanje za spremembe ustaljenih oblik 

vedenja. Vsak mora svojo samopodobo sam nenehno popravljati, izpopolnjevati, ker se 

mu sicer sproti ruši. Čim niţja pa je njegova/njena samopodoba, bolj je osebnost razsuta.  

Zato ni odveč ugotovitev Kobolta (2001, str. 254), da je samospoštovanje   proces, v 

katerem posameznik ocenjuje svoje lastne podvige, sposobnosti in lastnosti v skladu 

s svojimi ponotranjenimi vrednotami, ter je eden izmed temeljnih ciljev pri vzgoji za 

vrednote. Kot tudi ne njegov sklep, da iz spoštljivega odnosa do sebe posameznik 

razvija spoštljiv odnos do drugih.  

  

Analiza dobljenih empiričnih podatkov nas navaja v sklep, da imajo anketirani 

slušatelji/ce izobraţevalnega programa o zdravem načinu ţivljenja v šoli zdravega 

hujšanja v Zdravstvenem domu Ptuj manj izraţeno dimenzijo samospoštovanja. To 

pa pomeni, da se manj cenijo in si ne zaupajo. Trije demografski dejavniki so 

statistično pomembno povezani s stopnjo samospoštovanja. Glede na t vrednost je 

bila najmočnejša poveza z opravljanjem gospodinjskih del (t=-3,60; p<0,001) in sicer 

negativna, kar je najbolje razvidno iz koeficienta beta. Sledi pozitivna povezava z 
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ţenskim spolom (t=2,66; p=0,009), kar pomeni, da so ţenske izrazile močnejše 

samospoštovanje kot moški in tretja statistično pomembna povezava se je pokazala s 

starostjo (t=2,24; p=0,027), kar pomeni, da so starejši izrazili močnejše 

samospoštovanje. 

 

Cilj in naloga zdravstvenih delavcev je vplivati na posameznika, druţino, skupino in 

druţbo tako, da bi bili aktivni v zagotavljanju zdravega načina ţivljenja in doseganju 

visokega nivoja zdravja. Pri tem je izjemno pomemben zraven samopodobe in 

samospoštovanja posameznika tudi zdrav ţivljenjski slog. 

Resolucija o nacionalnem programu prehranske politike 2005–2010 poudarja pomen 

javnega sektorja v izvajanju nacionalnega programa prehranske politike in zdravega 

ţivljenjskega sloga, saj številne predvidene aktivnosti sodijo v okvir tekočega 

izvajanja javne sluţbe. Ob nosilnih ministrstvih in organih v njihovi sestavi imajo 

zato v izvajanju nacionalnega programa ključno vlogo prav javni zavodi, nacionalni 

in regionalni inštituti, druge strokovne institucije ter pravne in fizične osebe s 

koncesijo za opravljanje javne sluţbe na področjih, ki jih pokriva prehranska 

politika.  

Za namene učinkovite implementacije Nacionalnega programa prehranske politike je 

na regionalni in lokalni ravni potrebno zagotoviti učinkovito koordinacijo dela javnih 

zavodov oziroma sluţb. Regionalne in lokalne programe bodo v skladu s svojimi 

nalogami, za katere so ustanovljeni, koordinirali regionalni zavodi za zdravstveno 

varstvo. 

Ugotovili smo, da bo pri anketiranih slušateljih šole zdravega hujšanja  nujno 

potrebno spremeniti slog ţivljenja, saj je pri sklopu vprašanj o zdravju škodljivem 

vedenju bila potrjena trditev »običajno se najem do sitega in še malo čez«, in trditev 

»moji obroki so pogosti in obilni«, »sladice so pogosto na mojem jedilniku« in 

»televizijo gledam od 2-4 ure dnevno« kar pri  več kot polovici anketiranih, ki so se s 

trditvami  delno ali popolnoma  strinjali. Rezultat smo pričakovali, verjamemo pa, da 

bi bil drugačen(odstotek strinjanja s trditvijo višji), v kolikor bi anketiranje opravili 

prvi dan, kar pomeni na začetku programa šole zdravega hujšanja. 

Dobljeni empirični podatki so pokazali še, da je 131 ali 91,6 % anketiranih navedlo 

vsaj eno obliko zdravju škodljivega vedenja. Hi-kvadrat test je pokazal statistično 
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pomembno prekoračitev predvidene vrednosti več kot 60 % (hi-kvadrat= 9,073; 

df=1; p<0,001).  

Pot do zdravstvene osveščenosti je v izobraţevanju. Izobraţenost in zdravstvena 

osveščenost vsekakor pripomoreta k bolj zdravemu načinu ţivljenja, zdravemu 

ţivljenjskemu slogu, višji telesni samopodobi in višji dimenziji samospoštovanja. 

Zdravstvena osveščenost je nujna, saj z odločitvami, s katerimi ljudje posegajo na in 

v svoje telo prevzemajo tveganja in posledice morebitnih neuspelih naloţb v lastno 

zdravje. Dejavnosti na področju preventive in krepitve zdravja morajo postati 

stalnica v naši  druţbi.  Pri sprejemanju političnih odločitev je vloga zdravstvenega 

varstva med drugim utirati si pot do sprememb tudi z izobraţevanjem strokovnjakov 

s področja zdravja, še posebej na področju svetovanja o telesni dejavnosti in razvoja 

programov (Zdravstvena kultura, 2002, str. 84). 

Ljudje postajajo po zaslugi medijev bolj zdravstveno osveščeni, posameznik kot 

potrošnik sodobne druţbe je tudi pripravljen trošiti za zdravje, vendar pa druţba 

oziroma drţava ne nudi ravno najboljših pogojev za zdrav način ţivljenja.  

Fleksibilno prilagajanje spremenljivim situacijam je danes nujnost samoohranitve. 

Vendar pa to vodi v skrhanost. Poti nazaj k stabilni samopodobi, ki bi bila 

utemeljena v tradiciji, ni. Obstaja pa stalna nevarnost, da posamezniki zaradi 

neuspešnega reševanja ţivljenjskih problemov in konfliktov v svojih vlogah 

raztreščijo.  

Samopodobe posebnih druţbenih skupin so se doslej oblikovale po kulturnih vzorcih, 

ki vsebujejo tudi njihove mehanizme delovanja. Tako imajo ţenske imajo preteţno 

soodvisno - altruistično, moški pa neodvisno - egocentrično samopodobo. Na 

Vzhodu prevladuje zaradi kolektivističnih vrednot soodvisna samopodoba, na 

Zahodu pa zaradi individualnih neodvisna. V socializmu je prevladovala soodvisna 

samopodoba, v (post)tranziciji pa neodvisna. Nevarno za soodvisno samopodobo je, 

da se v skrajnosti uveljavlja na škodo sebe, nevarno za neodvisno pa je, da vodi v 

egoizem in osamljenost. Zaradi teh skrajnostih nastajajo deviantni pojavi 

alkoholizma, depresije, agresije, kriminala, samomora itd.(Kobal Grum, 2003) 
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12 SKLEP 

 

Za ohranjanje in izboljševanje zdravja mora posameznik  prevzeti tak način vedenja 

in ţivljenja, da bodo njegove aktivnosti zavestno usmerjene v dejavnosti  

pridobivanja in ohranjanja zdravih ţivljenjskih navad. Zdrav ţivljenjski slog ne  

pomeni prekomernega prehranjevanja in debelosti, zagotovo pa izboljšuje  zdravje 

ter pomembno pripomore k   dobremu počutju. Naučen in vzgojen posameznik  bo 

imel primerno dimenzijo samopodobe in  samospoštovanja, kar pomeni, da bo 

zadovoljen sam s seboj.  Ljudje si morajo privzgojiti nov način razmišljanja o 

zdravem ţivljenjskem slogu  in se  temu prilagoditi. S pomočjo raziskovanja in  

natančnega  evidentiranja trenutnega stanja bomo lahko v prihodnosti spremljali 

trende v naši populaciji in učinkovitost ukrepov, ki bodo sledili kot odgovor na 

ugotovljeno situacijo. 

Zdravje ljudi postaja tudi odgovornost drţave, ki mora z ustreznimi izobraţevalnimi 

programi, promocijskimi dejavnostmi in zakonodajo strmeti k ustrezni zdravstveni 

politiki, ki bo omogočila novim rodovom bolj zdravo in kakovostno ţivljenje.  
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