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II 
 

IZVLEČEK 
 

V diplomskem delu smo opisali prekomerno težo in debelost, metode, s katerimi določamo stanje 

prehranjenosti, vzroke, prevalenco in dejavnike, ki privedejo do debelosti, preventivo ter bolezni 

povezane z debelostjo, opredelili smo tudi fiziološke in energijske potrebe organizma. 

Obravnavali smo najbolj pogoste načine hujšanja in shujševalne programe, med katerimi smo 

izpostavili program hujšanja Slim-Fit, ki ga izvajajo v Termah Šmarješke Toplice. V empiričnem 

delu smo analizirali vzroke ponovnih vračanj v program Slim-Fit. V vzorec raziskave je bilo 

vključenih 19 oseb iz Belgije in Nizozemske, ki so program Slim-Fit obiskale najmanj drugič. 

Zanimali so nas razlogi za prvo vključitev v program, vzroki za vrnitev in upoštevanje nasvetov, 

ki jih v programu dobijo. Prav tako smo jih povprašali o njihovih predlogih za morebitne 

spremembe programa. Tehnika zbiranja za raziskavo potrebnih podatkov je bil anketni 

vprašalnik. Rezultati so pokazali, da se anketiranci vključijo v program zaradi želje po 

vzdrževanju telesne teže, vračajo pa se zaradi dobrega počutja med trajanjem programa.  

 

Ključne besede: debelost, prekomerna teža, hujšanje, program hujšanja Slim-Fit.  
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ABSTRACT 
 

Our diploma thesis concentrates on the description of excessive weight and obesity, the methods 

used to estimate the level of nourishment, prevalence and factors leading to obesity. We have also 

listed the physiological and energy needs of our body. The most frequent ways of slimming down 

and dieting programs were also discussed, paying special attention to the Slim-Fit program 

practiced in the spa Šmarješke Toplice. In the empiric part of the thesis we analyzed the most 

common reasons why people return to join the Slim-Fit program. The research sample included 

19 participants from Belgium and Netherlands who enrolled the slimming down program at least 

twice. We were interested in the main reasons why people enter the program for the first time, 

reasons for re-entering the program, as well as considering the main tips, given during the dieting 

program. The participants were also asked to list their ideas or suggest potential changes of the 

program. We obtained all necessary data for the research by means of a questionnaire.  

The results showed that the questioned participants took part in the program following their wish 

to keep stable weight and return to enjoy and stay in good condition during the program. 

 

Key words: obesity, excessive weight, slimming down, the slimming down program Slim-Fit. 
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1. UVOD 

 

Jemo zato da preživimo, vendar ne jemo le zato, da potešimo fizično lakoto, temveč tudi mnogo 

drugih potreb in želja.  

Hrana spremlja človeka od prvih trenutkov življenja. Hranjenje je eden od glavnih dogodkov, ki 

konstruira prvo obdobje človekovega življenja. Še nerojeni otrok uživa plodovnico, nato kot 

dojenček sesa mleko na materinih prsih. Po rojstvu pomeni otroku hrana simbol sprejetosti, 

ljubljenosti, varnosti,  povezanosti s svetom.  Psihologi pravijo, da hrana ne sme biti niti nagrada 

in niti kazen! V adolescenci je hrana zagotovilo za pravilno ali nepravilno rast in razvoj, lahko 

tudi kot nadomestilo čustev. 

S psihološkega vidika lahko s hrano napolnimo čustveno praznino, potešimo potrebo in željo po 

prijateljstvu, blažimo občutke krivde, tesnobo, osamljenost. S prehranjevanjem povezujemo 

obilico občutkov, spominov, skupnih druženj, ki vplivajo na to, kaj in koliko jemo.  

Ker obstaja toliko različnih pomenov prehranjevanja, dobimo občutek, da hrana nima le funkcije 

potešitve fizične lakote, saj se vse pogosteje srečujemo z motnjami prehranjevanja in hranjenja 

(Povšnar, 2008; Holli, O' Sullivan Maillet, Beto in Calabrese, 2009). 

Zdravje - telesno, duševno in tudi socialno, je tesno povezano s tem kar dnevno pojemo. Hrana 

zelo vpliva na ohranjanje in vzdrževanje oziroma tveganje za zdravje. Jesti dobro, pomeni jesti 

zdravo. Pod pojma zdravo in nezdravo prehranjevanje uvrščamo več komponent prehranjevanja: 

ritem prehranjevanja, način uživanja hrane, porazdelitev vnosa dnevnih energijskih potreb, 

sestavo hrane in način priprave hrane. Navedene dejavnike pa povezuje oseben, s čustvi povezan 

odnos do hrane, predvsem do načina prehranjevanja (Povšnar, 2008).  

 

Premalokrat se zavedamo, kako način prehranjevanja vpliva na naše zdravje.  

Prekomerna telesna masa in debelost sta veliki zdravstveni težavi današnjega časa. Njuna 

pojavnost narašča, povezujemo ju tudi z nastankom številnih kroničnih nenalezljivih bolezni 

(Perović, 2008).  

Na razvoj debelosti vplivajo različni dejavniki: dedna predispozicija ter neugodni vplivi iz okolja 

oziroma zunanji dejavniki. Dejavnik, na katerega imamo kot posamezniki največ vpliva, je 

življenjski slog, pri katerem je potrebno izpostaviti telesno dejavnost ter prehranjevalne navade. 
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Dandanes obstaja že veliko programov, s katerimi pomagajo ljudem s čezmerno telesno maso in 

debelim, da izgubijo kilograme, spremenijo prehranjevalne navade ter zaživijo bolj kakovostno 

življenje. Zelo pomembna je preventiva že v družinskem, šolskem in socialnem okolju, posebno 

ozaveščanje in izobraževanje ljudi o pomenu zdravega prehranjevanja ter gibanja. Kurativni 

programi se največkrat izvajajo v skupinski obliki, v skupinah za samopomoč, s pomočjo 

različnih terapij in svetovanj, s pomočjo zdravil ali celo  kirurško. 

Številni programi, ki jih razvijajo različne ustanove, nudijo redukcijsko dieto v povezavi z 

načrtovano obliko telesne aktivnosti. Zaradi zdravstvenega tveganja je veliko varnejša 

individualna obravnava, ki temelji na celostnem pristopu z merljivimi učinki in hkratnem 

izobraževanju posameznika (Končati večni boj s kilogrami, 2010).  

Eden takšnih programov je program hujšanja Slim-Fit, ki ga izvajajo v Termah Šmarješke 

Toplice. Je program hujšanja in vzdrževanja telesne teže, ki je osnovan na medicinskih 

spoznanjih. Poteka pod strokovnim vodstvom specialista kardiologa, nutricionistke in osebnega 

trenerja. Program sestavljajo dietni ukrepi, različne oblike telesnih aktivnosti in aplikacija 

fizikalnih metod, vse pa je prilagojeno posamezniku glede na njegove izvide začetnih preiskav. 

 

Ker izvajalci programa ugotavljajo, da se udeleženci programa pogosto vrnejo, smo si za cilj 

diplomskega dela zastavili obravnavo povratnih gostov iz Belgije in Nizozemske pri programu 

Slim-Fit z vidika ugotavljanja vzrokov povratka.  
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2. PREGLED OBJAV 

 

2.1. FIZIOLOŠKE IN ENERGIJSKE POTREBE ORGANIZMA 

 

Fiziologija je veda biologije, ki proučuje življenjske procese, ki potekajo v organizmih 

(Fiziologija, b. d.).  

V fiziološkem smislu telo potrebuje hrano za izgradnjo celic, uravnavanje energijske bilance 

organizma ter za zaščito in regulacijo. Za vse našteto potrebujemo hranilne snovi, ki jih  v telo 

vnesemo z raznovrstno hrano (Herlah, 2008). 

Pri tem pa moramo upoštevati energijske potrebe organizma, ki veljajo za posamezne skupine 

oseb; 6720 kJ naj bi s hrano zaužile ženske, ki pri svojem delu pretežno sedijo ter starejši, ki so 

fizično manj aktivni. 9240 kJ dnevnega vnosa je priporočenih za večino otrok, odraščajoča 

dekleta, aktivne ženske ter tiste moške, ki opravljajo pretežno sedeče delo. Odraščajoči fantje, 

telesno aktivni moški in telesno zelo aktivne ženske pa naj bi s prehrano v telo dnevno vnesli 

11760 kJ kalorij (Maučec-Zakotnik, Koch, Pavčič in Hrovatin, 2001). 

Če je količina energije, ki jo zaužijemo, enaka količini energije, ki jo porabimo, pravimo, da je 

telo v uravnoteženi energijski bilanci, naša teža pa je stabilna. Lahko pa se zgodi, da vnesemo več 

energije kot je porabimo, v takem primeru pridobivamo na telesni teži. V nasprotnem primeru, ko 

pa zaužijemo manj energije kot je porabimo, izgubljamo na telesni teži (Gabrijelčič-Blenkuš, 

2011).  

2.2. PREKOMERNA TELESNA TEŽA IN DEBELOST 

 

 »Čezmerna telesna teža in debelost sta posledici prevelikega kopičenja maščob v telesu oziroma 

nesorazmerja pri vnosu in porabi energije, ki lahko škoduje zdravju.« (Perović, 2008). 

 

Debelost je po definiciji patološke fiziologije stanje s prisotnostjo odvečnega maščobnega tkiva v 

telesu. Masa maščobnega tkiva se lahko poveča na 2 načina: 

- na račun večjega števila maščobnih celic, kar imenujemo hiperplastična debelost; razvije 

se v mladosti in je zelo trdovratna; 
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- na račun povečanja velikosti že obstoječih maščobnih celic, kar je poimenovano 

hipertrofična debelost; število maščobnih celic pri odraslem človeku je stalno; 

hipertrofična debelost se razvije predvsem v zreli dobi. 

V nekaterih primerih lahko pride do skrajne debelosti, pri kateri se obe zgornji obliki med seboj 

združita (Perović, 2008).  

 

Potrebno je vedeti, da povečana telesna teža sama po sebi še ne pomeni debelosti, saj se teža 

lahko poveča še na račun kosti, mišic, razlika v razmerju mišičja in maščevja pa je odvisna tudi 

od spola posameznika.  

 

Debelost v vsakdanji praksi opišemo z antropometričnimi kazalci: telesno težo in višino, kožnimi 

gubami ter merjenjem obsega pasu in bokov. 

Med vzroke debelosti, ki nastanejo zaradi dejavnikov okolja in na katere lahko sami največ 

vplivamo, spadajo: neustrezne prehranske navade, premalo gibanja, stres in druga stanja; krivci 

za notranje oziroma genetske dejavnike debelosti pa so: telesni ustroj (konstitucija), energijske 

potrebe, osnovne presnove in termogeneza, ki jo povzročajo: gibanje, uživanje hrane in toplotne 

spremembe (Pokorn, 1994).  

Da je debelost bolezen, je leta 1997 po več letih potrdila Svetovna zdravstvena organizacija. Ta 

potrditev je bila ključna za ljudi, da so poiskali ustrezno zdravniško pomoč.  

Danes je debelost opredeljena kot kronična presnovna bolezen, za katero je značilno prekomerno 

kopičenje maščob v telesu.  

Pojavi se kot posledica prepletanj med genetskimi dejavniki in dejavniki okolja. Povzroča napake 

v delovanju presnove in drugih telesnih funkcijah. Skrb vzbujajoča je vedno pogostejša pojavnost 

debelosti med mladimi (Pišot in Završnik, 2005). 

 

Prekomerna telesna teža in debelost sta velik zdravstveni problem današnjega časa. Zaskrbljujoč 

je predvsem njun porast in povečano tveganje za nastanek številnih kroničnih nenalezljivih 

bolezni, kot so: bolezni srca in ožilja, ortopedski zapleti, sladkorna bolezen tipa 2, določene vrste 

raka ter tudi prezgodnja smrt (Pan, Sherry, Njai in Blanck, 2012). 
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Debelost tudi z vidika javnega zdravja postaja bolezen, ki jo uvrščamo med javnozdravstvene 

probleme. Bolezen se namreč naglo širi, s tem pa se povečuje tudi razsežnost problema. Vedno 

bolj tudi finančno obremenjuje zdravstvene sisteme. 

 

Debelost je globalni problem sodobnega sveta, epidemija 21. stoletja. Po podatkih Svetovne 

zdravstvene organizacije (SZO) se je razsežnost debelosti od leta 1980 podvojila. V letu 2008 je 

bilo na svetu 1,4 milijarde odraslih, starejših od 20 let s povečano telesno težo. Od tega je bilo 

200 milijonov moških in 300 milijonov žensk debelih. Prekomerno pretežkih je bilo kar 20 

milijonov otrok. SZO ocenjuje, da bo do leta 2015 na svetu že 2,3 milijarde ljudi s povečano 

telesno težo in več kot 700 milijonov debelih. Po podatkih SZO 65 %  svetovnega prebivalstva 

živi v državah, kjer zaradi prekomerne telesne teže in debelosti umre več ljudi, kot zaradi 

podhranjenosti (Obesity and overweight, 2013; What is obesity, b. d.). 

 

Iz podatkov in standardov Ameriškega inštituta za zdravje (National Institutes of Health, National 

Heart, Lung, and Blood Institute) ljudem z ITM 25 ali več grozi prezgodnja smrt ali invalidnost 

zaradi prekomerne prehranjenosti oziroma debelosti (Fras, Maučec-Zakotnik in Zaletel-Kragelj, 

2004; Bendich in Deckelbaum, 2010).  

S preprečevanjem debelosti je potrebno pričeti že v otroški dobi, kajti zdrav način življenja je ena 

izmed najučinkovitejših naložb za kakovostno starost. Glede na to, da je debelost v veliki meri 

posledica načina življenja, lahko s spremembo življenjskega sloga preprečimo njen nastanek 

(Perović, 2008).  

 

V svetu se letno povečuje uživanje živil z visoko vsebnostjo maščob in zmanjšuje raven telesne 

aktivnosti na račun sedečega dela, urbanizacije, gospodarske rasti, globalizacije trgov s hrano. 

Spremembe v prehrani in fizični aktivnosti so posledica okoljskih in družbenih sprememb 

povezanih z razvojem in pomanjkljivo podporo strokovnjakov iz področij zdravstva, kmetijstva, 

predelave hrane, okolja, prometa, urbanega načrtovanja, distribucije, trženja, izobraževanja. 

Prekomerno telesno težo in debelost, kot tudi z njima povezane bolezni, se da v veliki meri 

preprečiti. Vsak posameznik bi lahko v svoje  prehranjevanje vključil: omejitev vnosa kalorij iz 

maščob in sladkorjev, povečanje porabe sadja, zelenjave, stročnic, oreščkov, redno telesno 
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aktivnost (Obesity and overweight, 2013; Causes of obesity and overweight, b.d.; Bendich idr., 

2010; Gabrijelčič-Blenkuš, 2013).    

2.2.1. Metode za določanje stanja prehranjenosti 

Telesno težo (fizikalno pravilno ‒  telesno maso) ugotavljamo s tehtanjem in jo izražamo s 

kilogrami. Človek nežne gradnje bo pri isti višini in količini maščevja ter mišičja tehtal manj kot 

človek močne gradnje. Telesno gradnjo približno ocenimo tako, da izmerimo obseg desnega 

zapestja. Če je manjši od 16 cm, je gradnja nežna, če je 16–20 cm, je srednja, če pa presega 20 

cm je posameznik močne konstitucije (Furlan, 1997). 

 

Metod za določitev stanja prehranjenosti je veliko, pri vseh pa je osnova telesna teža opazovanca. 

Teža telesa sestavljajo različne komponente (voda, maščobno, mišično in kostno tkivo, notranji 

organi, žile, živci in vezivo), vsakršna sprememba katere od teh komponent pa vodi k spremembi 

telesne teže. Vsako od komponent lahko določamo z različnimi metodami. Med mere, ki se 

najpogosteje uporabljajo pri teh metodah spadajo: telesna teža, telesna višina in različne 

dimenzije skeleta (premeri, obodi) ter debelina kožnih gub. Najpogosteje uporabljene metode so: 

- indeks telesne mase – indeks, ki odraža razmerje med telesno težo in telesno višino in ga 

izražamo v kg/m
2
; 

- antropometrija nadlahti – zajema več mer, vse pa upoštevajo obseg nadlahti in debelino 

kožne gube tricepsa: površina nadlahti, mišična površina nadlahti, maščobna površina 

nadlahti in odstotek maščevja roke; 

- merjenje kožnih gub – meritve za določanje debeline podkožnega maščevja; 

- razmerja za oceno razporeditve maščevja – opis razporeditve maščevja z vektorji in 

polvektorji; 

- razmerje pas – boki – ocenjevanje visceralne maščobe; 

- indeks dvojnega stožca (Fras idr., 2004). 

 

Indeks telesne mase (ITM) 

Kot merilo za klinično oceno stanja prehranjenosti se najpogosteje uporablja indeks telesne mase 

(ITM). Po priporočilih Ameriškega inštituta za zdravje (National Institutes of Health, National 

Heart, Lung, and Blood Institute) je prekomerna prehranjenost opredeljena z ITM  nad 25 kg/m
2
, 
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debelost pa z ITM 30 kg/m
2
 ali več. Glede na ITM ločimo 6 stopenj prehranjenosti, od tega se 

štiri stopnje nanašajo na prekomerno prehranjenost in različne stopnje debelosti: 

- podhranjenost – ITM < 18,5 kg/m
2
 

- normalna prehranjenost – ITM 18,5 kg/m
2
 – 24,9 kg/m

2
 

- prva stopnja prekomerne prehranjenosti – ITM 25,0 kg/m
2
 – 29,9 kg/m

2
  

- druga stopnja prekomerne prehranjenosti – debelost - ITM 30,0 kg/m
2
 – 34,9 kg/m

2
 

- tretja stopnja prekomerne prehranjenosti – visoka debelost - ITM 35,0 kg/m
2
 – 39,9 kg/m

2
 

- četrta stopnja prekomerne prehranjenosti – izjemna debelost - ITM > 40,0 kg/m
2 

(Fras 

idr., 2004). 

 

Indeks telesne mase se je pokazal kot priporočljiv za epidemiološke študije pojava, kljub zelo 

pogosti uporabi pa ni uporaben za bolj poglobljene študije, ker z njim ne moremo razlikovati med 

debelostjo in močno telesno konstitucijo. ITM namreč ne upošteva sestave telesa posameznika. 

(Fras idr., 2004; Rotar-Pavlič, b. d.; Pi-Sunyer idr., 1998). 

 

ITM je primeren pokazatelj prehranjenosti za moške in ženske med 20 in 65 let, ni pa primeren 

za otroke, mladostnike in starejše, ker je delež mišičja v njihovih telesih drugačen.  

Iz raziskave, ki jo je izvedel Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije leta 2008 pri 7220 

prebivalcih Slovenije, starih med 25 in 74 let je razvidno, da ima normalno težo (ITM manj kot 

25 kg/m
2
) le 38,8 % sodelujočih, kar 61,2 % pa je čezmerno prehranjenih ali debelih (ITM nad 25 

kg/m
2
) (Hlastan-Ribič, Djomba, Zaletel-Kragelj, Maučec-Zakotnik in Fras, 2010).  

 

Androidna in ginoidna debelost 

Posledice debelosti so odvisne tudi od razporeditve maščob v telesu. Odvečna energija se v telesu 

skladišči v obliki maščobe, ki se pri debelem človeku nalaga v maščobnih celicah podkožja, med 

mišicami in v okolici notranjih organov (ledvice, jetra, črevo, srce), pri zelo visoki teži pa tudi v 

notranjih organih. Maščoba, ki je pri normalno težkem človeku le v podkožju (tu ima funkcijo 

toplotne izolacije in mehanske zaščite pred poškodbami), je razporejena nekoliko neenakomerno. 

Pri moških se več maščobe nalaga v predelu trebuha, pri ženskah pa v predelu medenice. Ta 

maščoba je esencialna oziroma nujno potrebna maščoba, katere delež v telesu pri moških naj ne 

bi presegal 20 %, pri ženskah 30 % (Sentočnik, 2003).  
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Ljudje se med seboj razlikujemo po tem, kako so razporejene maščobne celice v našem telesu in 

koliko jih je, razlikujemo pa se tudi po količini bazalnega metabolizma, torej po tem, koliko 

energije (v kJ) potrebujemo za osnovne življenjske funkcije organizma (dihanje, bitje srca, 

delovanje notranjih organov) (Sentočnik, 2003). 

 

Glede na razporeditev maščobnega tkiva ločimo dva tipa debelosti. 

- Androidna ali centralna debelost (tudi  moška, zgornja, obodna debelost – oblika jabolka). 

Pri tej obliki debelosti, se maščobe nabirajo centralno, nad nivojem pasu. Približno 

polovica maščob je prisotnih v podkožju, polovica pa v notranjosti trebuha, največ v  

jetrih in njihovi okolici.  

Androidna debelost je skupaj s še tremi dejavniki tveganja: visokim krvnim tlakom, 

sladkorno boleznijo tipa II in povečano koncentracijo maščob (lipidov) v krvi povezana z 

večjim tveganjem za kardio-vaskularne bolezni. 

- Ginoidna ali periferna debelost (tudi ženska debelost – oblika hruške). 

Pri tej debelosti se maščobe nabirajo pod nivojem pasu (Perović, 2008). 

 

Moški tip debelosti se lahko pojavi tudi pri ženskah, posebno  v starejših letih (Furlan, 1997). 

Androidno in ginoidno debelost med sabo ločimo tudi z razmerjem med obsegom pasu in bokov. 

Normalno razmerje med obsegom pasu in bokov pri moških je < 1,0 in pri ženskah < 0,86 

(Marušič, 2002).  

Z androidnim tipom debelosti je povezana glukozna intoleranca, pojav sladkorne bolezni, pa tudi 

hormonske motnje ter srčno-žilne bolezni (Android Obesity, b. d.).  

 

Debelost je tudi pomemben dejavnik tveganja za umrljivost. Razmerje med umrljivostjo in 

telesno težo (ITM) je v obliki črke J. Umrljivost se še poveča z ITM nad 27 (Pokorn, 1997). 

 

2.2.2. Vzroki za debelost 

V razvitem svetu je debelih 30–40 % otrok ter 50 % odraslih (Sentočnik, 2003). V zadnjih 20 

letih je debelost postala epidemija razvitega sveta.  

Na nastanek debelosti vpliva več dejavnikov, ki jih lahko razdelimo na notranje in zunanje:  

- notranji: dednost, uravnavanje lakote in sitosti, hormoni, psihični vzroki, 
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- zunanji: nepravilno prehranjevanje, premajhna telesna aktivnost, zdravila, stres (Prusnik,  

1998). 

Najpogosteje je vzrok debelosti je nepravilno prehranjevanje: 

- uživanje energijsko preveč bogate hrane,  

- uživanje prevelikih količin maščob živalskega izvora,  

- uživanje neprimerno pripravljene hrane (cvrtje, fast food, sladka hrana in napitki), 

- nepravilno razporejeni obroki glede na potrebe organizma (preveč hrane v popoldanskem 

času in zvečer, premalo zjutraj in dopoldne), 

-  prevelik vnos alkoholnih pijač (Sentočnik, 2003). 

 

Debelost je povezana tudi z zmanjšano telesno dejavnostjo zaradi: 

- sedeče narave dela, 

- večje urbanizacije, 

- spremenjenih oblik transporta (dvigala) in premalo aktivnih (hoja) oblik gibanja v 

vsakdanjem življenju oz. ob vsakodnevnih opravilih (Sentočnik, 2003; Hlastan-Ribič in 

Maučec-Zakotnik, 2013). 

 

2.2.3. Prevalenca debelosti 

V povezavi s preučevanjem gibanja prevalence debelosti v prostoru in času se je v razvitem svetu 

oblikovalo spoznanje, da je debelost bolezen, ki ima vse značilnosti epidemije (Fras idr., 2004). 

Pri debelosti je namreč prevzet nezdrav življenjski slog, ki ga zaradi svojih koristi močno 

spodbuja tudi industrija. Vendar pojav debelosti ni lasten samo državam razvitega sveta, pač pa 

tudi prebivalstvo dežel v razvoju naglo postaja prekomerno prehranjeno (Fras idr., 2004).   

 

Debelost je socialna bolezen, ki je prisotna v vseh državah. Z debelostjo je povezan socialno-

ekonomski vidik. Največji delež debelih je med revnimi in slabo izobraženimi (Hlastan-Ribič in 

Maučec-Zakotnik, 2013). Neenakosti glede socialno-ekonomskega položaja se med družbenimi 

sloji kažejo v različnih prehranjevalnih navadah in drugih vedenjih tveganja, kar pogosto vodi 

tudi do neenakosti v zdravju (Hlastan-Ribič in Maučec-Zakotnik, 2013). 

Prevalenca debelosti je povezana tudi s starostjo in spolom. V ZDA je prevalenca debelosti večja 

pri ženskah kot moških. Debelost se s starostjo povečuje in znaša pri moških med 45 in 54 leti 31 
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% ter 38,5 % pri ženskah med 65 in 75 leti. Pri debelosti se opažajo tudi rasne razlike. Na splošno 

so v ZDA črnke debelejše kot belke (Pokorn, 1997). 

Povzamemo lahko, da so ženske bolj debele kot moški, črnke bolj kot belke, kar kaže na pomen 

genetskih dejavnikov, vezanih na spol in raso pri razvoju debelosti (Obesity and African 

Americans, 2013; Obesity: Situation and trends, b. d.). 

 

Pojav debelosti je povezan s povečano količino zaužite hrane oziroma z njeno večjo energijsko 

vrednostjo  in  zmanjšanjem telesne aktivnosti (Pokorn, 1997). Ker se s starostjo niža tudi bazalni 

metabolizem, starih ljudi pa je vedno več, pojavnost debelosti v populaciji tudi v Sloveniji 

narašča (Pokorn, 1997). 

K pojavu debelosti veliko pripomore tudi vedno bolj okusna in energijsko gosta hrana. Okusna 

hrana je povezana z večjo vsebnostjo maščob in sladkorjev, kar pa seveda vpliva na povečano 

energijsko gostoto hrane. Energijsko gosta hrana velja tudi za manj nasitljivo glede na njen 

volumen, zato človek take hrane po navadi zaužije več. Če se  pojavi še motnja v lipidni 

oksidaciji maščob in termogenezi, je debelost neizbežna (Pokorn, 1997).  

Vsakdanje življenje nam narekuje hiter tempo, ki se pozna tudi na nerednem prehranjevanju, kar 

vpliva na prehranske navade in stil življenja, katerih posledica je vse večja pojavnost debelosti 

(Hlastan-Ribič in Maučec-Zakotnik 2013).  

 

2.2.4. Dejavniki tveganja za prekomerno prehranjenost in debelost 

Telo potrebuje hrano, da z njo dobi energijo, ki jo porablja za presnovo in delovanje organov (ti. 

bazalna presnova, za katero potrebujemo 5040–7560 kJ na dan) in gibanje. K energijskemu 

neravnovesju prispevata po sestavi in količini nepravilna prehrana ter tudi pomanjkanje telesne 

dejavnosti. K obojemu lahko prispevajo še duševni dejavniki (npr. nezadovoljstvo s seboj, težave 

doma, na delu, stresne situacije, preobremenjenost z delom) (Furlan, 1997). 

V povezavi s telesno težo igra pomembno vlogo število maščobnih celic v telesu. Normalno jih 

imamo 30–40 milijard. Pri odraslih se njihovo število ne spreminja; če se zredimo v odraslih 

letih, se maščobne celice samo povečajo. Drugače je pri ljudeh, ki so bili debeli že v otroštvu. Pri 

njih se število maščobnih celic že v otroških letih podvoji, zato se hitreje zredijo in imajo pozneje 

pri ohranjanju telesne teže oz. hujšanju več težav (Furlan, 1997).  
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Debelost je pogosto rezultat porušenega energijskega ravnotežja v nekem daljšem časovnem 

obdobju. Vzrok porušenemu ravnotežju pri posamezniku je lahko posledica kombinacije raznih 

dejavnikov: vedenjskih, okoljskih in bioloških (Furlan, 1997). 

Genetski in okoljski dejavniki lahko povečujejo možnost za prekomerno telesno težo oziroma 

debelost pri posamezniku. Najverjetneje so ključni vedenjski dejavniki, saj je večanje telesne teže 

kot rezultat porušenega energijskega ravnotežja povezano s prevelikim vnosom ali premajhno 

porabo energije, velikokrat pa kar z obojim (Fras idr., 2004). 

 

Vedenjski dejavniki 

Vedenjske dejavnike povezane s povečanim tveganjem za razvoj prekomerne prehranjenosti in 

debelosti lahko dalje razdelimo v tri skupine: vedenja, ki povzročajo s hrano vnesen prevelik 

energijski vnos v telo, vedenja, ki povzročajo premajhno porabo kalorij in druga vedenja, 

povezana s stopnjo prehranjenosti. 

 

- Vedenja, povezana s prevelikim vnosom kalorij v telo 

Med vedenja, ki so povezana s prevelikim vnosom energije v telo, sodijo nezdravo in 

nepravilno prehranjevanje ter uživanje alkoholnih pijač. Na eni strani problem pri 

prehranjevanju nastane zaradi prevelikega vnosa hrane glede na energijske potrebe 

posameznika, po drugi strani pa je potrebno izpostaviti nezdrav način prehranjevanja v 

povezavi s sestavo hrane in pogostostjo uživanja energijsko bogatih vrst živil 

(polnomastno mleko, smetana, maščoba kot namaz ipd.) ter način priprave hrane (cvrtje). 

Veliko k vnosu energije v telo prispeva tudi uživanje alkoholnih pijač. Prevelik vnos 

energije je pogosto povezan s pitjem piva (Fras idr., 2004). 

 

- Vedenja, povezana s premajhno porabo energije 

Ljudje v razvitem svetu vedno manj fizično delamo in se tudi manj gibljemo, veliko pa 

presedimo (povprečen Američan, tudi mladostnik, preživi pred televizorjem dnevno od 2 

do 4 ure) (Fras idr. 2004)). Ob neaktivnosti se nam po 30. letu začne zmanjševati mišična 

masa (biološko staranje). Na račun tega lahko letno izgubimo 2 do 2,5 kg mišic. 

Zmanjšana količina mišične mase, ki jo nadomestimo z maščobo, pomeni počasnejši 

bazalni metabolizem, kar ob nespremenjenih prehranjevalnih navadah povzroči ponovno 
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naraščanje teže. Ob zmanjšani telesni dejavnosti se posledično poveča tudi apetit (Fras 

idr., 2004). 

 

- Druga vedenja, povezana s prehranjenostjo 

Pogost dodaten dejavnik je tudi stres, za katerega je težko trditi, da je povezan samo s 

povečanim vnosom energije v telo, saj nekateri ljudje v stresnih situacijah jedo preveč, 

medtem ko drugi premalo. S stanjem prehranjenosti je povezano tudi kajenje. Med 

opazovanjem odnosa kajenje ‒  prehranjenost se je pokazalo, da so kadilci lažji od 

nekadilcev, prenehanje kajenja pa pogosto vodi do prekomernega hranjenja in posledično 

povečanja telesne teže (Fras idr., 2004). 

Med pomembne razloge za debelost, poleg sprememb v načinu življenja uvrščamo tudi 

psihične in socialne razloge ter družinsko obremenjenost  (Povšnar, 2008; Rotar-Pavlič, b. 

d.). 

 

Okoljski dejavniki 

Vedenja so lahko pogojena z okoljem, v katerem živimo (bivamo, delamo). Vsak posameznik se 

sam odloči, ali se bo na delovno mesto raje vozil z avtomobilom ali s kolesom in hodil peš, ker bi 

bil lahko s hojo oziroma kolesarjenjem preveč izpostavljen drugim nevarnostim. Na ta način 

bivalne in delovne skupnosti oblikujejo in vplivajo na vedenja prebivalcev, povezana z zdravjem 

(Fras idr., 2004; Rotar-Pavlič, b.d.). 

  

Genetski dejavniki 

Debelost je genetsko pogojena v 25–40 % primerov. Dedno pogojena debelost se izrazi preko 

mutacije več genov, ključni dejavnik je okvara gena za proizvodnjo leptina oziroma njegovega 

receptorja, ki je glavni regulatorni protein za sitost (Tomanič, 2013). 

 

Hormonski vzroki 

Debelost se zaradi hormonskih vzrokov pogosteje pojavlja pri ženskah kot pri moških. Predvsem 

se pojavlja zaradi sprememb v delovanju spolnih hormonov, v času pubertete in klimakteriju. Na 

razporeditev telesnega maščevja vplivajo steroidni hormoni (spolni hormoni in kortizol). 

Maščevje se pri ženskah nabira večinoma v gluteo-femoralnem predelu, medtem ko se pri moških 
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kopiči v predelu abdomna. Krivec za to, da se maščoba pri ženskah kopiči v predelu zadnjice in 

stegen je hormon progesteron. Razlike v kopičenju maščob med spoloma s starostjo izginjajo 

(Kobe, 2007). 

 

Drugi dejavniki, ki vplivajo na pojavnost debelosti oz. povečane telesne teže 

- Med vzroke za nastanek debelosti uvrščamo tudi različne bolezni kot so endokrine in 

duševne motnje in bolezni ter motnje presnove (Cushingov sindrom). 

- Debelost je lahko pogojena tudi z uživanjem nekaterih zdravil, kot so kortikosteroidi, 

nekateri antidepresivi, zdravila za preprečevanje migrene in antiepileptiki, kontraceptivi, 

nekateri antihipertenzivi, zdravila za sladkorno bolezen.  Nekatera od navedenih vplivajo 

na energijsko ravnotežje v telesu in povečujejo apetit. 

- Med dejavnike tveganja  velikokrat štejemo tudi socio-ekonomske dejavnike, vendar so ti 

vgrajeni že v vedenjske dejavnike in so tako posredno izraženi že preko njih (Fras idr., 

2004; Rotar-Pavlič, b. d.). 

 

Pri pojavljanju in odpravljanju debelosti ima poleg posameznikov ključno vlogo država. 

Omogočiti bi namreč morala, da se lahko prehranjujemo zdravo po dostopnih cenah, nenehno pa 

bi morali pristojni tudi vzgajati in učiti ljudi zdravega načina življenja. 

Ključno je, da se o zdravi prehrani izobražuje ljudi že v rani mladosti, kar pa smo vsaj v šolah in 

vrtcih že dosegli, saj so vsebine o zdravi prehrani že vključene v kurikule in jih upoštevamo tudi 

v šolski prehrani.  

2.2.5. Preventiva prekomerne prehranjenosti in debelosti 

Za ugotovitev, da je debelost nezdrava, je potrebna določena stopnja osebne zrelosti. Potrebno se 

je zavedati, da so pri preprečevanju debelosti ključne spremembe v načinu prehranjevanja ter 

preživljanju delovnega in predvsem prostega časa. Zdravljenje debelosti zahteva, da pozabimo na 

marsikatero slabo navado in se naučimo kontrolirati želje po njih. Pri ostalih boleznih, vsaj 

akutnih, vemo, da bo zdravljenje kratkotrajno, zdraviti debelost pa pomeni, da bomo morali 

nekatere nam ljube navade za vedno opustiti (Sentočnik, 2003). 

Ker je debelost kompleksen zdravstveni pojav, je tudi preventiva zapletena in predvsem 

dolgotrajna. Znanstveniki se poleg tega, da se ukvarjajo z iskanjem vzrokov za pojav debelosti in 

njenih posledic, iščejo zdravilo, s katerim bi bilo mogoče debelost zdraviti.  
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Najbolje je, da k prekomerni prehranjenosti in debelosti pristopimo s preventivnim delovanjem  v 

fazi, ko ta motnja oziroma bolezen še ni prisotna. Takšen pristop je multidisciplinaren in 

učinkovit.  

 Pri pristopu uporabljamo dve vrsti ukrepov: 

- splošni ukrepi – izboljšanje socialnih, ekonomskih in drugih osnovnih pogojev za 

izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalstva (strategije, povezane z zdravjem celotnega 

prebivalstva), predvsem v smislu nudenja osnovnih pogojev za zdrav način življenja; 

- specifični ukrepi – ozaveščanje posameznika v skrbi za lastno zdravje z metodami 

zdravstvene vzgoje in promocije zdravja (Fras idr., 2004; Hlastan-Ribič in Maučec-

Zakotnik, 2013). 

 

Ko je prekomerna prehranjenost oziroma debelost že izražena, lahko k njej pristopimo z 

različnimi načini. 

- Sprememba načina življenja 

Je najpomembnejši pristop k tej motnji oziroma bolezni. Potreben je celosten pristop, kar 

pomeni, da je istočasno potrebno poskrbeti za zdrav način prehranjevanja ob zadostni 

telesni dejavnosti. Samo takšen pristop pomeni hkratno izgubljanje maščobne mase ter 

ohranjanje mišične in kostne mase. Po prenehanju diete, brez telesne vadbe, se telesna 

masa organizmu hitro povrne zaradi povrnitve telesne vode in zapolnitve maščobnih zalog 

(Fras idr., 2004; Koren, 2003). 

 

- Kirurško zdravljenje 

Kirurški pristopi k zdravljenju debelosti so, kljub veliki uspešnosti, zaradi obsežnosti in 

relativne zapletenosti posegov omejeni na osebe z ITM nad 35. Med kirurške posege za 

zdravljenje debelosti sodijo posegi abdominalne kirurgije (gastroplastika, črevesni obvod) 

in liposukcija (Fras idr., 2004; Pokorn, 1994). 

Operativno zmanjšanje želodca (na primer z laparoskopskim pristopom) lahko izboljša 

kvaliteto življenja ekstremno debelih ljudi, po drugi strani pa se lahko kljub delnemu 

znižanju telesne teže bolniki več let po operaciji še vedno borijo z vsemi težavami 

ekstremne debelosti (Battelino, 2000). 
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- Zdravljenje z zdravili     

Obstajajo tudi že zdravila za zdravljenje debelosti, ki jih razdelimo na učinkovine za 

zmanjšanje želje po hrani, učinkovine za hitrejšo prebavo hrane, učinkovine za pospešitev 

izločanja črevesne vsebine, diuretike, učinkovine za pospešitev celičnega metabolizma in 

lokalne adstringense.  

Potrebno je poudariti, da absolutno varnih zdravil za zdravljenje debelosti ni, oziroma jih 

je moč varno uporabljati le krajši čas ter pod strokovnim nadzorom (Fras idr., 2004). 

 

Veliko lahko k preventivi poleg nas samih prispevajo tudi zdravstveni delavci, ki bi se morali 

začeti zavedati, da gre za kronično bolezen, katere zdravljenje spada v domeno zdravnikov. 

Zdravnike pa je potrebno najprej pravilno usposobiti, saj je za uspešno zdravljenje debelosti 

potrebno obvladanje dietnih strategij. 

Tudi učitelji, predvsem učitelji gospodinjstva in športne vzgoje, imajo pomembno vlogo pri 

preprečevanju debelosti. Kljub temu, da se je zmanjšalo število ur športne vzgoje, imajo učenci 

na voljo širok spekter športnih dejavnosti za izbirne predmete ter izven šolske dejavnosti, učence 

je potrebno le pravilno motivirati, da izberejo katero izmed njih. 

Učitelji gospodinjstva so najpogosteje tudi načrtovalci šolske prehrane, zato lahko s pravilnim 

pristopom do zdrave hrane, to približajo že učencem od 1. razreda dalje, morda tudi otrokom v 

vrtcu. Da bi bila prehrana otrok in mladostnikov čim bolj uravnotežena, je pomembno, da 

zaužijejo dovolj sadja in zelenjave, čeprav ugotavljamo (Shema šolskega sadja, 2011), da  

slednjih ne uživajo dovolj. Da bi v šolah spodbudili uživanje sadja in zelenjave, so v šolskem letu 

2009/20010 začeli s projektom Shema šolskega sadja, ki je postal Shema šolskega sadja in 

zelenjave. Namen projekta, poleg uživanja več sadja in zelenjave, je zmanjšati število debelih 

otrok in otrok s prekomerno telesno težo ter zmanjšati tveganje za nastanek bolezni, kot so srčno 

žilne bolezni, rak, sladkorna bolezen. V projekt je v letošnjem šolskem letu vključenih 417 

slovenskih šol, oziroma 148.225 učencev (Shema šolskega sadja, 2011; Shema šolskega sadja in 

zelenjave, 2013).    

Pristojni na ministrstvih za kmetijstvo, zdravstvo in gospodarstvo se že dlje časa zavedajo porasta 

debelosti in z njo povezanih problemov. Velik korak, ki so ga storili je bilo sprejetje prve 

prehranske strategije in Resolucije o nacionalnem programu prehranske politike 2005 - 2010. Cilj 

prehranske politike je zagotavljanje varne hrane in vzpostavljanje, ohranjanje ter krepitev zdravih 
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prehranjevalnih navad Slovencev. Prav tako se v omenjeni resoluciji omenja zagotavljanje in 

preskrbljenost s kakovostno, zdravju koristno hrano (Nacionalni program prehranske politike za 

obdobje od 2005 do 2010, 2005).  

2.2.6. Bolezni 

Dejstvo je, da se v razvitem svetu ljudje prehranjujemo vse manj zdravo, posledica česar je 

naraščanje prevalence debelosti in drugih, s tem povezanih bolezni. Gibamo se manj, pojemo več. 

Videti je, da biološka povezava hrane z lakoto izgublja svoj pomen, katerega nadomešča 

simbolna vrednost hrane. Vedno pogosteje se srečujemo ne le z motnjami prehranjevanja, temveč 

tudi z motnjami hranjenja (Povšnar, 2008). 

 

Kljub temu, da zmanjšanje teže večini pretežkih ljudi koristi, merila današnje družbe vitkost 

poveličujejo, zato hujšajo tudi ljudje, ki imajo telesno težo popolnoma ustrezno. V takem primeru 

hujšanje ni več koristno, temveč lahko postane zdravju škodljivo. 

 

Debelost tako poleg motenj prehranjevanja in hranjenja poveča tudi možnost obolenja za raznimi 

kronično nenalezljivimi boleznimi in takoj za kajenjem velja za drugi odstranljivi vzrok 

prezgodnje umrljivosti pri odraslih. Prekomerna telesna teža in debelost povzročata številne 

kronične bolezni, med katerimi so: 

- hipertenzija, 

- motnje in bolezni presnove – dislipidemije, sladkorna bolezen tipa 2, 

- srčno-žilne bolezni – ishemična bolezen srca, srčno popuščanje, ateroskleroza, srčni 

infarkt, 

- možgansko-žilne bolezni – možganska kap, 

- različne oblike rakavih bolezni – rak debelega črevesja, rak dojke, rak maternične 

sluznice, karcinom žolčnika, 

- bolezni gibal (hrbtenica, sklepi), 

- druge bolezni – žolčni kamni, osteoartroza, sindrom apnoičnih atak, neredna menstruacija, 

neplodnost, psihološke motnje  (Fras idr. 2004). 

 

Naštete bolezni so za slovensko populacijo pomembne zaradi tega, ker so to bolezni, zaradi 

katerih najpogosteje prezgodaj umiramo (Žalar, 2009). 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta      Turk Tea; diplomsko delo 

17 
 

Glavni krivec za aterosklerozo je vsekakor visceralna porazdelitev maščevja oziroma trebušna 

debelost. V eni obsežnejših raziskav (KIHD – Kuopio Ischaemic Heart Disease Risk Factor 

Study) na tem področju, so pri moških s tem dejavnikom ugotovili skoraj 3-krat večjo ogroženost 

za pojav koronarne bolezni, podobno kot za druge biološke dejavnike tveganja pa tudi kontinuum 

povečanja ogroženosti (ob vsakih 0,06 večjem razmerju pas – boki oziroma 10 cm večjem obsegu 

pasu se je ogroženost povečala za kar 20 %). V Nurses' Health Study so dokazali, da prekomerna 

telesna teža (kakor tudi že zmerno povečanje telesne teže) poveča ogroženost za hipertenzijo. 

Izkazalo se je, da se ob povečanju ITM za vsak 1 kg/m
2
 poveča tveganje za hipertenzijo za kar 12 

%. Raziskava INTERSALT je pokazala neposredno povezanost med ITM in krvnim tlakom. 

Izkazana pa je seveda tudi povezanost v obratni smeri. Že ob zmernem zmanjšanju telesne teže se 

lahko pri prekomerno težkih in debelih ljudeh krvni tlak pomembno zniža. V isti raziskavi je 

zmanjšanje telesne teže za vsak 1 kg povzročilo znižanje sistoličnega krvnega tlaka za 2,5 mm 

Hg in diastoličnega za 1,7 mm Hg, izkazalo se je tudi, da hujšanje izrazito izboljša učinek 

antihipertenzivnih zdravil oziroma potrebo po njihovi uporabi.  

Ogroženost za bolezni se začne povečevati z naraščanjem vrednosti indeksa telesne mase, 

pridobivanjem telesne teže v odraslem obdobju, naraščanjem obsega pasu in razmerja pas-boki.  

Centralna zamaščenost sama po sebi je po drugi strani pomemben določitelj insulinske rezistence, 

ključne motnje pri večini primerov bolnikov s sladkorno boleznijo tipa 2.  

Debelosti pa nimamo samo za dejavnik tveganja za naštete in obravnavane bolezni, temveč jo, 

predvsem v zadnjem obdobju opazujemo tudi kot eno izmed izraznih oblik polimetabolnega 

sindroma. V patofiziologiji tega stanja je ključno stanje insulinske rezistence, arterijska 

hipertenzija, debelost s kopičenjem maščobe na trebuhu, sladkorna bolezen, nizek HDL 

holesterol in visoki trigliceridi. H klinični izraženosti sindroma prispevata količinsko prekomerna 

in po sestavi neustrezna prehrana in telesna neaktivnost. Ocenjujejo, da naj bi v razvitih, 

industrializiranih delih sveta tak vzorec zajemal okoli 20–30 % prebivalstva v srednjem in 

starejšem življenjskem obdobju (Fras idr., 2004; What is obesity, b. d.; Qin idr., 2012). 
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Bolezni, pri katerih je 

prehrana ključna 

determinanta, 

predvsem zaradi sadja 

in zelenjave

41%

Bolezni, pri katerih 

prehrana vpliva, vendar 

ne ključno

38%

Druge bolezni

21%

 

Slika 1: Povezava med izgubljenimi leti zdravega življenja, povzročenimi zaradi bolezni, ki 

imajo prehranske dejavnike tveganja 

(Gabrijelčič-Blenkuš idr., 2009) 

2.3. HUJŠANJE 

 

Strokovnjaki za debelost povsod po svetu se strinjajo, da pogostost debelosti strmo narašča. 

Hkrati se tudi strinjajo, da je debelost tako zdravstveni kot tudi družbeni problem, ki ima številne 

posledice za posameznika in za družbo, poleg tega pa je tudi velik finančni zalogaj. Posebno 

zaskrbljujoče je naraščanje debelosti med otroki in mladostniki, ki jo vedno pogosteje opazimo 

tudi v Sloveniji. Vendar pa si strokovnjaki niso enotni glede ukrepanja ob problemu debelosti. 

Priznati si moramo tudi, da je velika večina programov hujšanja dolgoročno neuspešnih 

(Battelino, 2000). 

 

Hujšanje je v širšem pomenu besede vsaka izguba telesne teže. 

Glede na preventivno spodbujanje moderne medicine ter tudi z lepotnimi ideali in zaželeno 

telesno podobo je hujšanje lahko namensko, načrtno in zavestno (Kopčavar-Guček, 2008). 

 

V današnjem svetu obstaja zelo veliko programov, ki debelim ljudem pomagajo izgubiti 

kilograme, jih naučijo živeti zdravo ter bolj kakovostno življenje (Fortun, 2010).  

 

Prehranski 

deficiti

2%

Sladkorna 

bolezen

5%

Nekatere 

vrste raka

32%

BSŽ

61%
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Programe hujšanja lahko zasledimo tudi na svetovnem spletu. Poleg individualnih programov, 

sestavljenih iz terapije in diete, ki zagotavljajo izgubo odvečnih kilogramov, zmanjšanje obsega, 

zmanjšanje celulita, skladno in vitko postavo, dolgoročne rezultate, obstajajo tudi programi, pri 

katerih poteka hujšanje s pomočjo terapije proti apetitu. Takšna terapija je neboleča stimulacija 

akupunkturnih točk. Poleg ne lakote izvajalci tekom terapije obljubljajo tudi odsotnost 

glavobolov in slabosti. V terapiji lahko sodelujejo tudi bolniki, otroci in doječe matere. Otroci s 

to metodo hujšanja izgubijo do 8 kilogramov mesečno, odrasli med 8 in 12 kilogramov mesečno 

(Fitline program, 2013; Shujševalni program, b.d.; Metoda hujšanja, 2012). 

Danes se za zdravljenje debelosti uporablja tudi telemedicina. Stalen nadzor bolnika na daljavo in 

možnost pogostih posvetov predstavljata prednost tega načina obravnave bolnikov, vendar je ta 

pristop velik finančni zalogaj (Battelino, 2000). 

 

Vsi že dobro vemo, da shujšati ni tako težko, kot je doseženo težo vzdrževati. Za oceno 

dolgoročnosti vzdrževanja zmanjšane telesne teže se uporabljajo različni kriteriji: nekateri imajo 

za dolgoročno že več kot šestmesečno vzdrževanje, drugi vsaj enoletno, nekateri raziskovalci pa 

uporabljajo tudi strožje kriterije, vse od dveh do petnajstih let (Tivadar, 2009). 

Glavni cilj pri hujšanju ne sme postati število kilogramov, temveč zdrav način življenja.  

 

Najuspešnejši načini hujšanja so tisti, pri katerih gre največji delež izgubljene teže na račun 

porabljenih maščob. To zagotavlja zdrava, mešana prehrana z dnevnim kaloričnim vnosom, ki 

pokrije bazalni metabolizem (5040–6720 kJ). Pri stradanju npr. le 32 % izgube odtehtajo 

maščobe, 68 % pa mišičje. Delež v mešani dietni prehrani, ki zagotavlja manj kot 4200 kJ na dan, 

zasedajo maščobe s 60 % in mišičje s 40 %, v mešani prehrani z več kot 4200 kJ  in dodatno 

telesno dejavnostjo pa kar 79 % maščobe in le 21 % mišičje (Furlan, 1997; Pi-Sunyer idr., 1998).  

 

Cilj zdravljenja debelosti je zmanjšanje telesne teže in dolgotrajno ohranjanje dosežene in sicer 

toliko, kolikor je potrebno za ohranjanje ali izboljšanje zdravstvenega stanja. Čokolič v svojem 

članku piše, da so številne raziskave pokazale, da že zmerno, 5 do 10 % zmanjšanje telesne  teže, 

pomembno vpliva na kardiovaskularne dejavnike tveganja. Izboljša se dislipidemija, znižata se 

glikemija in insulinemija ter izboljša glikemična urejenost pri bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 

2, zniža se tudi krvni tlak. Zmanjša se umrljivost in podaljša pričakovana življenjska doba. 
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Zmanjšanje telesne teže do 10 kg pomeni zmanjšanje umrljivosti povezane s sladkorno boleznijo 

za 30 do 40 % (Čokolič, 2001). Retrospektivna raziskava Leana in sodelavcev je pokazala, da pri 

povprečnem sladkornem bolniku, ki ima ITM nad 25 kg/m
2
, vsak izgubljeni kilogram podaljša 

pričakovano življenjsko dobo za 3 do 4 mesece (Čokolič, 2001; Pi-Sunyer idr., 1998).   

 

Ključno pri hujšanju je, da vztrajamo in se zavedamo, da rezultati ne bodo prišli sami od sebe 

»čez noč«. Pomembno je tudi, da si zastavimo več manjših ciljev, ki nam dajo dodatno 

motivacijo, ko jih dosežemo. Poleg motivacije pa potrebujemo tudi podporo okolice, partnerja, 

otrok. 

 

Uspešnost nekaterih programov hujšanja po mnenju avtorja Battelina 

- Shujševalne diete so neučinkovite. Za populacijo otrok, mladostnic in mladostnikov je to 

dokazala raziskava, ki so jo opravili v severni Italiji: po nekaj letih ostane v programih 

hujšanja manj kot 10 % prvotnih udeležencev, vsi ostali pa se ponovno zredijo. 

- Spodbujanje telesne dejavnosti ima kratkoročni učinek. Programi hujšanja, ki poleg 

diete vključujejo tudi redno telesno dejavnost, dosežejo boljše rezultate in privadijo 

posameznika na redno telesno aktivnost. Poleg tega, redna telesna dejavnost pomaga 

ohranjati maso nemaščobnega tkiva in s tem doprinese k selektivnemu zmanjševanju 

maščobnega tkiva.  

- Vedenjsko-kognitivni programi hujšanja poizkušajo spremeniti navade debelih ljudi. Ti 

programi so sestavljeni iz multidisciplinarnih pristopov, kot so diete, izobraževanja o 

zdravi prehrani, redne telesne aktivnosti in spreminjanja vedenja.  

- Zdravljenje debelosti z zdravili je doseglo največje razsežnosti v Združenih državah 

Amerike. Med najpogosteje uporabljenimi skupinami zdravil so anorektiki (centralno 

zmanjšujejo apetit), snovi, ki spremenijo okus (na primer benzokain), in snovi, ki zavirajo 

lipazo v črevesju in s tem zmanjšujejo absorpcijo maščob. Dosedanje raziskave kažejo, da 

imajo centralni anorektiki sicer lahko dober kratkotrajni učinek, dolgoročno pa so 

neučinkoviti in pogosto nevarni. Zaviralci lipaze (na primer Xenical) so lahko učinkovit 

dodatek k multidisciplinarnemu programu hujšanja, vendar pa zaenkrat niso primerni za 

dolgotrajno vzdrževanje nižje telesne teže.. 

- Kirurško zdravljenje:  metoda kljub uspešnosti za številne ljudi ni primerna. 
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2.3.1.  Slim-Fit 

Dejstvo je, da je shujšati težko. Preveč kilogramov po navadi pomeni manj življenjske energije, 

zmanjša gibljivost in povečuje ogroženost zdravja za razna obolenja. 

V Termah Šmarješke Toplice se izgube odvečnih kilogramov lotevajo na zdrav način. Dolgoletne 

izkušnje in doseženi rezultati  udeležencev kažejo, da so njihovi programi prava pot do želenih 

rezultatov.  

Program hujšanja Slim-Fit se problema prekomerne telesne teže loteva celostno. Poteka pod 

strokovnim vodstvom svetovalke za prehrano in osebnega trenerja, učinkovito rešuje problem 

prekomerne telesne teže in vpliva na lokalno zmanjševanje problematičnih delov telesa, kot so 

pas, stegna in boki (Naložba v zdravje, 2013; 5 let Vitariuma – praznujte z nami!, b. d.). 

Slim-Fit je medicinsko osnovan program hujšanja. Vsebuje sodobne in varne metode izgubljanja 

maščobnih oblog ter utrjevanje težavnih delov telesa kot so boki, zadnjica, trebuh, spodbuja 

gibljivosti, ki posledično pripomorejo k elastičnosti in regeneraciji tkiva. 

7 ali več dnevni programi vsebujejo: 

 pregled pri zdravniku, 

 analizo stanja: kardiotest, analizo strukture tkiv, 

 uvodni in zaključni posvet o prehrani in svetovanje o gibanju, 

 terapije: limfno drenažo, IR lipolizo (medisat), višinski trening z osebnim trenerjem, 

 telesne aktivnosti: nordijsko hojo v naravi ali pace vadbo, vodno aerobiko v termalni vodi, 

pilates vadbo, plavanje, kardiokros trening, 

 sprostitev in nego: aromaterapijo (masažo) za hujšanje, blagodejno nego telesa za 

učvrstitev, regeneracijo kože in pospešitev hujšanja, sproščujočo kopel, klasično ročno 

masažo (Hujšajte zdravo in uspešno!, b. d.). 
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Tabela 1: Vsebina programa Slim-Fit po storitvah 

 

(Vsebina programa Slim-Fit po storitvah, b. d.) 
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Tabela 2: Predstavitev rezultatov izvajanja programa Slim-Fit ter Slim-Fit v kombinaciji s 

programom Detox (program razstrupljanja) v mesecu septembru 2009  

Program Starost Spol Število 

dni 

Izguba 

maščobe 

Izguba celotne 

teže 

Slim-Fit 59 let Ž 9 2,1 kg 3,2 kg 

Slim-Fit 62 let Ž 7 2,0 kg 4,4 kg 

Slim-Fit 47 let M 6 3,5 kg 4,4 kg 

Detox+Slim-Fit 49 let M 12 6,3 kg 7,0 kg 

Detox+Slim-Fit 58 let Ž 12 3,6 kg 2,6 kg 

Detox+Slim-Fit 63 let M 10 5,8 kg 6,0 kg 

Detox+Slim-Fit 33 let Ž 19 4,2 kg 6,6 kg 

Detox+Slim-Fit 49 let M 19 7,2 kg 10,3 kg 

 (Rezultati hujšanja, b.d.)  

Tabela 3: Analiza rezultatov programa Slim-Fit v letu 2013 

 

ŽENSKE 
   

MOŠKI 
   

program 

Povprečna 

izguba 

teže  (kg) 

Število 

oseb 

Povprečna 

izguba 

maščobe 

(kg) 

Povprečna 

izguba  

cm 

trebuha 

Povprečna 

izguba  

teže  (kg)  

Število 

oseb 

Povprečna 

izguba 

maščobe 

(kg) 

Povprečna 

izguba  

cm 

trebuha 

Mini SLIM 

5 dni 1,64 19 1,42 3,10 3,75 2 1,15 3,25 

MEDICO 

SLIM 

    

4,90 1 0,72 6,50 

SLIM-FIT 

10 dni 3,37 11 3,09 6,05 5,85 6 3,36 5,79 

SLIM-FIT 

7 dni 2,15 23 0,96 3,63 2,58 20 2,09 2,90 

(J. Strašek, osebna komunikacija, julij 2013) 

Program Slim-Fit je osnovan na meritvah večih parametrov, ki se med seboj dopolnjujejo in 

skupaj zagotavljajo pozitivne rezultate. Ti parametri so: primerna telesna aktivnost, dietni ukrepi, 

razne fizikalne metode in motivacije za dosego želenega cilja – za trajno odpravo presnovne 
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motnje in izboljšanje psihofizične zmogljivosti. Prednost programa je v tem, da je sestavljen 

individualno.  

Preden udeleženec v programu prične z vadbo, je pomembno, da se pogovori s strokovnjakom, ki 

mu svetuje ustrezno vadbo. Pri programu Slim-Fit inštruktor s pomočjo kardiotesta izmeri fizično 

pripravljenost telesa in preveri, kako se telo odziva na različne telesne aktivnosti, na podlagi 

česar nato postavi realne cilje telesne aktivnosti in določi varno območje vadbe brez tveganja za 

poškodbe.  

Najpomembnejši del hujšanja pa predstavlja način prehranjevanja, zato je ključnega pomena 

posvet z nutricionistko (Shujšati je težko, to je dejstvo, 2012).   

Udeleženci programa Slim-Fit v Šmarjeških Toplicah na začetku programa obiščejo 

strokovnjakinjo za prehrano, ki pred začetnim pogovorom potrebuje določene udeleženčeve 

meritve, na podlagi katerih načrtuje prehrano za čas poteka programa. Te meritve, ki jih v 

Šmarjeških Toplicah opravi osebni trener, so: telesna teža in višina, obseg zapestja, odstotek 

telesne maščobe in odstotek vode v telesu ter preveri zdravnikova navodila glede prehrane (diete, 

posebnosti), če je gost predhodno na zdravniškem pregledu. 

 

Nato v intervjuju ki sledi, nutricionistka pridobi vse potrebne podatke, ki služijo za načrt 

prehranjevanja v času bivanja v Šmarjeških Toplicah. Vprašanja so za vse udeležence enaka in se 

nanašajo na  ritem prehranjevanja, število obrokov, način priprave hrane, prigrizke, pitje tekočin, 

diete, alergije na živila. V pogovor so zajeta tudi pričakovanja udeleženca glede izgube telesne 

teže.  

Glede na pridobljene podatke nutricionistka skupaj z udeležencem določi vrsto in način prehrane, 

ki jo bo užival v času bivanja v Termah Šmarješke Toplice. Prehrana je lahko mešana, 

vegetarijanska ali ločevalna, upošteva pa tudi morebiti prisotne alergije ter želje glede uživanja 

določenih živil. 

Sestavi  mu individualni jedilnik, v katerega vključi tudi želje vsakega posameznika, prehranske 

navade, rezultate diagnostičnih meritev, želene ciljne vrednosti.  

Tako načrtovana prehrana, ki jo ima obravnavana oseba v času bivanja v Termah, je tudi njegova 

prehrana za čas nadaljevanja programa doma.  
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V Termah Šmarješke Toplice gostom dnevno ponujajo dva jedilnika – mešanega in ločevalnega, 

iz katerih prilagodijo tudi jedilnike za shujševalne programe.  

 

Udeležencu lahko na prvem posvetu zdravnik določi potrebno dnevno energijsko vrednost, lahko 

pa mu jo določi nutricionistka na osnovi meritev in izračunov s pomočjo računalniškega 

programa. 

Tekom izvajanja programa se energijsko vrednost lahko spremeni v primeru, da se udeleženec ne 

počuti dobro, ima težave z zdravjem, je lačen, nima življenjske energije, vendar najnižja 

energijska vrednost celodnevnega obroka nikoli ni nižja od 3360 kJ. 

 

Nutricionistka udeležence programa obiskuje v času obrokov v jedilnici, se z njimi pogovori in  

pridobi informacije o njihovem počutju, primernosti izbrane prehrane ter o težavah, ki jih morda  

imajo v zvezi z dieto. Tako lahko hitreje rešuje pripombe nezadovoljnih udeležencev, jih po 

potrebi  dodatno motivira in spodbudi k nadaljevanju aktivnosti (J. Strašek, osebna komunikacija, 

julij 2013). 

 

Na koncu programa sledi zaključni posvet pri nutricionistki, katerega nameni so:  

- da iz zadnje meritve, ki jo opravi inštruktor ter poteka prehranjevanja v času bivanja v 

termah nutricionistka ugotovi, ali naj udeleženec s takim načinom prehranjevanja  

nadaljuje doma, oziroma mu svetuje drugačen način;  

- da udeležencu razloži zdravo prehranjevanje, če želi tudi doma nadaljevati s hujšanjem;  

- udeležencu glede na meritve svetuje primerno dnevno energijsko vrednost zaužite hrane,  

- svetuje o sestavi dnevnih jedilnikov in pripravi hrane doma. 

Vsak udeleženec po koncu programa dobi pripravljeno zgibanko z naslovom Z ZDRAVO 

PREHRANO OHRANJAMO IN KREPIMO ZDRAVJE, v kateri so splošna navodila za 

zdravo hujšanje, navodila za zdravo sestavo ločevalnih jedilnikov ter primeri jedilnikov z 

recepti in normativi za 6720 kJ (J. Strašek, osebna komunikacija, julij 2013). 
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3. EMPIRIČNI DEL 

 

Pred izvedbo raziskave smo oblikovali naslednja raziskovalna vprašanja in hipoteze. 

Raziskovalna vprašanja: 

RV 1: Ali je program Slim-Fit uspešen način za izgubljanje telesne teže in ohranjanju le te? 

 

RV 2: Ali so udeleženci po končanem programu zadovoljni z rezultati, ki jih dosežejo? 

 

RV 3: Ali je starejša populacija (po 50. letu) bolj motivirana za zdravo hujšanje in je udeležba z 

njihove strani večja? 

 

RV 4: Ali udeleženci po končanem programu ohranijo izgubljeno težo? 

 

RV 5: Kako pogosto in zakaj se udeleženci ponovno vrnejo  v program Slim-Fit? 

 

RV 6: Ali se udeleženci po končanem programu doma držijo nasvetov za ohranitev zdravja? 

 

Hipoteze: 

H 1: Predvidevamo, da udeleženci v  programu Slim-Fit izgubijo načrtovani delež telesne teže. 

 

H 2: Predvidevamo, da večina udeležencev ni zadovoljna z doseženimi rezultati. 

 

H 3: Predvidevamo, da je starejša populacija bolj motivirana za izgubo telesne teže kot mlajša. 

 

H 4: Predvidevamo, da se večina udeležencev vrne v program Slim-Fit zaradi ponovnega 

pridobivanja telesne teže. 

 

H 5: Predvidevamo, da se večina udeležencev po končanem programu ne drži nasvetov za 

ohranjanje zdravja.   
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3.1. RAZISKOVALNA METODOLOGIJA IN METODE 

 

Uporabljene so bile naslednje metode dela: 

- v raziskavi sta bili uporabljena deskriptivna kvalitativna in kvantitativna metoda, 

- pregled in študij relevantne tuje in domače literature,  

- za zbiranje podatkov smo kot instrument raziskovanja uporabili tehniko anketnega 

vprašalnika (sestavljen je iz devetih vprašanj, od tega je eno vprašanje odprtega tipa, pet 

vprašanj zaprtega tipa, tri vprašanja so sestavljena po Likertovi lestvici), 

- za statistično analizo smo uporabili program Microsoft Excel.  

 

3.2. VZOREC 

 

V raziskavo je bilo vključenih 19 povratnih gostov enotedenskega programa Slim-Fit iz Belgije 

in Nizozemske. Vsakega posameznika smo individualno zaprosili za sodelovanje. Vsak 

udeleženec je bil informiran o namenu in vsebini raziskave ter zagotavljanju anonimnosti. 

Pridobljene informacije so se uporabile kot zaupne in smo jih uporabili zgolj  v raziskovalne 

namene diplomskega dela. 

 

3.3. RAZISKOVALNO OKOLJE 

 

Raziskava je potekala v Termah Šmarješke Toplice. Za izvedbo raziskave smo pridobili tudi 

soglasje vodje Term. 

 

3.4.  ČAS RAZISKAVE 

 

Raziskava je potekala od meseca junija do novembra 2013. 
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4. REZULTATI Z RAZPRAVO 

 

V raziskavo o programu hujšanja Slim-Fit je bilo vključenih 19 anketirancev, 15 žensk in 4 

moški. Vsi anketiranci so povratni gostje programa, kar pomeni, da so program obiskali vsaj 

drugič. V raziskavi so sodelovale osebe iz Belgije in Nizozemske, starejše od 20 let. 

 

Graf 1: Spol anketirancev 

V raziskavo je bilo vključenih 19 oseb, od tega 4 moški (21,1 %) in 15 žensk (78,9 %). Tudi iz 

tabele 3 je razvidno, da so v programih hujšanja prevladovale ženske. Predvidevamo da zato, ker 

na splošno ženske velikokrat damo več na svoj zunanji izgled, rade izgledamo mladostnejše, 

predvsem pa  vitkejše.  

 

 

Graf 2: Starost anketirancev 

Največ anketirancev (47,4 %) je bilo starih nad 50 let. 31,6 % jih je bilo starih med 41 in 50 let, 

15,8 % med 31 in 40 let ter dobra petina (5,3 %) med 21 in 30 let. Nihče od anketirancev ni bil 

mlajši od 20 let. Ljudje v srednjih letih, ki imajo že dosežen ekonomsko - socialni status lahko 
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več časa posvetijo sebi, zdravju in kvaliteti življenja. V primeru povišane telesne teže se tudi 

zaradi vzdrževanja in izboljšanja zdravja  pogosteje odločajo za hujšanje.  

 

 

Graf 3: Izobrazba anketirancev 

Največji delež (89,5 %) anketirancev je bil z univerzitetno izobrazbo. S srednješolsko izobrazbo 

je bila dobra desetina (10,5 %) anketirancev. Nihče od vprašanih ni imel le osnovnošolske 

izobrazbe. Glede na to, da je program precejšen finančni izdatek, si ga lažje privoščijo ljudje z 

univerzitetno izobrazbo, ki praviloma zasedajo bolje plačana delovna mesta.  

 

Graf 4: Država bivanja 

Vsi anketiranci so tujci iz severa Evrope in sicer 73,7 % iz Nizozemske ter 26,3 % iz Belgije.  

Sicer se programa udeležujejo tudi gosti iz Slovenije ter ostalih držav, vendar so izvajalce 

programa zanimali razlogi za vračanje Nizozemcev in Belgijcev v program, zato smo v anketo 

vključili le njih. 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta      Turk Tea; diplomsko delo 

30 
 

 

Graf 5: Udeležba v programu hujšanja Slim-Fit 

Večina (73,7 %) anketirancev je bilo v programu Slim-Fit že tri ali celo večkrat, 26,3 % 

anketirancev pa je program obiskalo drugič. Nihče izmed anketiranih ni bil vključen v program 

prvič. Predvidevamo, da se ljudje za večkratno udeležbo odločijo bodisi zaradi potrebe po 

ponovnem tretmaju, bodisi zaradi dobrega počutja v okolju, ki ga nudijo Terme. 

 

Anketirane smo povprašali o vzrokih njihove vrnitve v program Slim-Fit. Njihove odgovore 

prikazujemo v grafu 6. 

 

Graf 6: Vzroki za vračanje v program Slim-Fit 

Najvišji odstotek (78,9 %) anketirancev se v program hujšanja Slim-Fit vrača, ker se v Termah 

Šmarješke Toplice dobro počuti. Pri 52,6 % vrnitev je bila kot razlog navedena  strokovna pomoč  
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in skupinsko izvajanje programa. Le 10 % anketiranih je navedlo, da so se vrnili ker se jim je 

telesna teža kljub upoštevanju nasvetov povrnila.  

 

Vključevanje v različne programe vzdrževanja telesne teže ali pa hujšanja je posledica različnih 

vzrokov. Anketirane smo zato vprašali zakaj so se v program Slim-Fit vključili, v spodnjem grafu 

pa predstavljamo njihove odgovore (graf 7).  

 

 

Graf 7: Razlogi za vključitev v program Slim-Fit 

Velik odstotek (68,4 %) anketirancev se je  v program vključilo  zaradi vzdrževanja telesne teže. 

S 57,9 % sledijo anketirani, ki so želeli izgubiti 5 ali več kilogramov. 47,4 % anketirancev je 

želelo s pomočjo programa spremeniti svoje prehranjevalne navade, 42,1 % pa si je želelo  

izgubiti do 5 kilogramov telesne teže. Nekateri anketiranci so se v program vključili tudi zato, ker 

želijo spremeniti ritem prehranjevanja, izvedeti več o sestavi živil, pripravi ter količini zaužite 

hrane. S pomočjo strokovnjaka si želijo izbrati tudi primerno fizično aktivnost.    

 

V nadaljevanju anketiranja smo oblikovali trditve v povezati s Slim-Fit programom in zaprosili 

anketirane, da se s pomočjo 5-stopenjske lestvice odločijo za ustrezen odgovor. 
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Graf 8: Strinjanje s trditvami v povezavi s Slim-Fit programom 

Večina anketirancev (78,9 %) se strinja s trditvijo, da je program Slim-Fit uspešen način za 

izgubljanje telesne teže. Kar 57,9 % vprašanih se strinja, da morajo po vrnitvi domov ohraniti 

telesno težo. 52,6 % anketirancev bo po zaključenem programu upoštevalo nasvete glede 

prehrane in gibanja ter si hrano pripravljalo doma. Enak delež udeležencev se tudi popolnoma 

strinja s trditvijo, da program Slim-Fit daje dovolj znanja in veščin za ohranjanje telesne teže. 

89,5 % anketirancev je po zaključenem programu zadovoljnih z doseženimi rezultati. 

 

Zaradi izvajanje evalvacije programa smo udeležence povprašali po njihovih željah oz. predlogih 

sprememb v izvajanju programa.  

 

Graf 9: Želje po spremembah v programu hujšanja Slim-Fit 
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Velika večina (84 %) vprašanih si sprememb v programu ne želi, 11 % anketirancev si želi 

spremembe na področju prehrane, 5 % pa na področju gibanja. 

 

Na podlagi dobljenih rezultatov smo na zastavljena raziskovalna vprašanja dobili naslednje 

odgovore: 

Raziskovalno vprašanje 1: 

Ali je program Slim-Fit uspešen način za izgubljanje telesne teže in ohranjanje le te? 

Izvajalci programa Slim-Fit opažajo, da udeleženci izgubijo kilograme, kar je razvidno iz tabel 2 

in 3. Tudi iz rezultatov naše ankete je razvidno, da se vseh 19 vprašancev strinja s trditvijo, da je 

program Slim-Fit uspešen način za izgubljanje telesne teže.  

 

Raziskovalno vprašanje 2: 

Ali so udeleženci po končanem programu zadovoljni z rezultati, ki jih dosežejo? 

17 anketirancev se strinja oz. popolnoma strinja s trditvijo, da so po zaključenem programu 

zadovoljni z doseženimi rezultati, 2 udeleženca pa sta se odločila za trditev niti se ne strinjam, 

niti se strinjam. 

Na podlagi dobljenih rezultatov lahko ugotovimo, da so vprašani po končanem programu Slim-

Fit z rezultati, ki jih dosežejo, zadovoljni. 

 

Raziskovalno vprašanje 3: 

Ali je starejša populacija (po 50. letu) bolj motivirana za zdravo hujšanje in je njihova 

udeležba v programu Slim–Fit pogostejša? 

V programu hujšanja je bilo vključenih 9 oseb starih nad 50 let, 6 starosti med 41 in 50 let, 3 

anketiranci so imeli med 31 in 40 let, 1 pa med 21 in 30 let. 

Iz rezultatov ankete je razvidno, da je največja udeležba s strani starejšega dela populacije (po 50. 

letu). O njihovi motiviranost za vključitev v obravnavani program nimamo podatka, lahko pa 

predvidevamo, da je to starostno obdobje, ko se ljudje bolj posvečajo zdravemu načinu življenja.  
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Raziskovalno vprašanje 4: 

Ali udeleženci po končanem programu ohranijo izgubljeno težo? 

Predvidevali smo, da anketiranci po končanem programu ne ohranijo dobljene teže, vendar 

rezultati ankete kažejo drugače. 8 anketirancev se ni moglo opredeliti pri trditvi, da se jim je 

telesna teža kljub upoštevanju nasvetov povrnila, 7 anketirancev pa se s to trditvijo ne strinja 

oziroma nikakor ne strinja. Glede na 18 odgovorov strinjanja, da program Slim-Fit daje dovolj 

znanja in veščin za ohranjanje telesne teže doma ter upoštevanju pridobljenih nasvetov, lahko 

rečemo, da udeleženci ohranijo izgubljeno težo. 

 

Raziskovalno vprašanje 5: 

Kako pogosto in zakaj se udeleženci  ponovno vrnejo  v program Slim-Fit? 

Le 5 anketirancev se je programa udeležilo drugič, 14 pa jih je v program vključenih že tri ali 

večkrat. Nutricionistka v Termah Šmarješke Toplice, gospa Janja Strašek je potrdila, da se 

anketiranci v program vračajo vsako leto, nekateri celo dvakrat letno. 

Največji delež anketirancev se v program Slim-Fit vrača, ker se v Termah Šmarješke Toplice 

dobro počuti, ustrezata jim strokovna pomoč ter izvajanje programa v skupini. 

 

Raziskovalno vprašanje 6:  

Ali se udeleženci po končanem programu doma držijo nasvetov za ohranitev zdravja? 

Iz dobljenih podatkov ankete lahko rečemo, da anketiranci doma upoštevajo pridobljene nasvete 

glede prehrane in gibanja, s to trditvijo se namreč strinja 18 anketiranih.  

 

Z rezultati raziskave lahko povežemo zastavljene hipotez in sicer: 

Hipoteza 1: 

Predvidevamo, da udeleženci v  programu Slim-Fit izgubijo načrtovani delež telesne teže. 

Udeleženci programa so en teden ali 14 dni pod strokovnim očesom tako osebnega trenerja, kot 

tudi nutricionistke, ta čas uživajo hrano z nižjo energijsko vrednostjo, so fizično aktivni in nimajo 

izgovorov glede telovadbe, zato predvidevamo, da izgubijo načrtovani delež teže. Pred začetkom 

programa, udeleženci skupaj z nutricionistko načrtujejo znižanje telesne teže, ki pa je po večini 

realno zastavljena, izguba 1–3 kilogramov, ter v večini primerov tudi dosežena.  
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Hipoteza 2: 

Predvidevamo, da večina udeležencev ni zadovoljna z doseženimi rezultati. 

Velikokrat se zgodi, da želimo v kratkem času doseči visoke rezultate, zato predvidevamo, da 

imajo udeleženci programa cilj izgubiti več kilogramov. Vendar hipotezo zavrnemo, saj je velika 

večina (17 anketiranih) zadovoljna z doseženimi rezultati.  

 

Hipoteza 3: 

Predvidevamo, da je starejša populacija bolj motivirana za izgubo telesne teže kot mlajša. 

Starejša populacija ima v primerjavi z mlajšo pogosteje zdravstvene težave ter tudi počasnejši 

metabolizem, in ker se tega zavedajo, si jih želijo s prehrano in telesno kondicijo lažje premostiti.  

Večina anketirancev starejših od 50 let se je na vprašanje o razlogih vračanja strinjala z vsemi 

naštetimi trditvami. Vendar to hipotezo lahko potrdimo le delno, saj v anketi nismo zastavili 

vprašanja, ki bi natančno spraševalo  o motivaciji. 

 

Hipoteza 4: 

Predvidevamo, da se večina udeležencev vrne v program Slim-Fit zaradi ponovnega 

pridobivanja telesne teže. 

Glede na to, da program traja le teden oziroma dva, je v tako kratkem času težko spremeniti 

celotno človekovo razmišljanje o prehrani in telesni vadbi. Zato smo predvidevali, da se 

udeleženci po koncu programa vrnejo na stara pota. Vendar rezultati ankete kažejo ravno obratno. 

8 anketirancev se ni moglo opredeliti glede trditve o povrnitvi telesne teže, 7 pa se jih ni strinjalo 

s tem, da se jim je telesna teža kljub upoštevanju nasvetov povrnila. Tudi na vprašanje o razlogih 

vračanja v program, je največji delež anketirancev odgovoril, da zaradi počutja in strokovnosti, le 

4 anketiranci so se strinjali s trditvijo, da se vračajo zaradi povečanja telesne teže. 

Hipotezo lahko z rezultati pridobljenimi z anketo, zavrnemo.  

 

Hipoteza 5: 

Predvidevamo, da se večina udeležencev po končanem programu ne drži nasvetov za 

ohranjanje zdravja.   

Ker se udeleženci programa Slim-Fit v program hujšanja pogosto vrnejo, smo mnenja, da doma 

ne upoštevajo nasvetov, pridobljenih v programu. Vendar velika večina anketirancev (18) po 
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zaključenem programu upošteva pridobljene nasvete glede prehrane in gibanja ter se strinja s 

trditvijo, da program nudi dovolj znanja in veščin za ohranjanje telesne teže doma. 

Hipotezo glede na dobljene podatke zavrnemo. 
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5. ZAKLJUČEK  

 

Cilj raziskave je bila obravnava povratnih gostov programa Slim-Fit ter ugotavljanje vzrokov 

njihovih povratkov.  

Predvidevali smo, da se ljudje vračajo zaradi ponovnega zvišanja telesne teže, opustitve fizične 

aktivnosti, neupoštevanja dietnih predpisov. Iz rezultatov opravljene ankete pa smo v večjem 

številu dobili drugačne odgovore. Udeleženci programa Slim-Fit so kot najpogostejši razlog 

vračanja v program navedli dobro počutje v programu in v Termah Šmarješke Toplice,  

strokovno usposobljenost izvajalcev programa ter delo v skupini. S tem smo zavrgli hipotezo 

številka 4. 

Tudi na vprašanje o razlogih za vključitev v program, smo dobili drugačne odgovore, kot smo jih 

pričakovali. Predvidevali smo namreč, da se ljudje vključujejo v program hujšanja z namenom, 

da bi izgubili čim večje število kilogramov, vendar se je največji delež anketirancev v program 

vključil z željo, da bi telesno težo ohranili. Razlog bi lahko iskali v dejstvu, da so bili vsi 

anketirani povratniki. 

Med zavrnjenimi je tudi hipoteza o upoštevanju pridobljenih nasvetov, za katero smo 

predvidevali, da se jih udeleženci ne držijo, vendar tudi tukaj rezultati ankete pravijo drugače.      

Predvidevali smo tudi, da se v program vključujejo starejše osebe, saj so večinoma denarno bolj 

stabilne.  

Da je program Slim-Fit zelo dobro zastavljen in uspešen kaže tudi dejstvo, da se udeleženci vanj 

redno vračajo. Med razloge njihovih povratkov spada tudi dobro počutje, ki jim ga poleg zelene 

in mirne okolice Term zagotavljajo še strokovnjaki s področij prehrane, športa in zdravstva. 

Zaključimo lahko, da smo potrdili le eno hipotezo, vse ostale pa smo zavrnili.  
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6. PREDLOG UČNE URE 

Pripravili smo predlog učne enote o prehranjenosti, ki bi jo izvedli v 9. razredu osnovne šole, pri 

izbirnem predmetu Načini prehranjevanja, v učni temi Prehranjenost. 

 

UČITELJEVA PRIPRAVA: 2 učni uri 

UČNA TEMA: Prehranjenost      RAZRED: 9. 

UČNA ENOTA: Stanje prehranjenosti v povezavi z zdravjem, 

       Metode ugotavljanja stanja prehranjenosti  DATUM: 2.12.2013 

 

OPERATIVNI 

UČNI CILJI 

POJMI DIDAKTIČNE 

OBLIKE 

DELA 

METODE 

DELA 

UČNASREDSTVA 

Učenci:    UČILA 

 

UČNI 

PRIPOMOČKI 

-razumejo 

pomen ustrezne 

prehranjenosti 

za zdravje 

organizma 

-uporabljajo 

enostavne 

metode za 

ugotavljanje 

stanja 

prehranjenosti 

-analizirajo 

stanje 

prehranjenosti 

prehranjenost 

prenahranjenost 

indeks telesne 

mase 

 

individualna 

frontalna 

skupinska 

razlaga 

razgovor 

 

učbenik 

knjige 

zvezki 

plakati 

flomastri 

slike 
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DIDAKTIČNA STRATEGIJA 

Faze 

 
                     Učna  strategija  

Učitelj Učenci Čas 

Uvajanje 

 

 

 

predstavitev teme,  

vprašanja, kaj je debelost, 

kdo je debel, zakaj pride do 

debelosti … 

poslušajo, sodelujejo v 

razgovoru 

5 min 

Novo znanje 

 

postavljanje vprašanj in 

podvprašanj, razlaga 

snovi,… 

poslušajo, sodelujejo v 

razgovoru, snov si 

zapisujejo v zvezke 

15 min 

Ponavljanje 

 

učence razdelimo v 

skupine, razdelimo knjige, 

vsaka skupina izdela plakat 

na temo debelost, indeks 

telesne mase, bolezni 

povezane z debelostjo … 

se razdelijo v skupine, 

izdelajo plakat na 

določeno temo 

45 min 

 

Zaključek 

med predstavitvami mirimo 

ostale učence, po koncu 

predstavitev učence 

spomnimo, da pospravijo 

za sabo  

skupine predstavijo 

plakate, pospravijo 

delovni prostor 

25 min 
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8. PRILOGE 

 

Dear guests! 

 

I am Tea Turk, a student of Pedagogic faculty, University of Ljubljana. I am working on my 

diploma work with the topic Obesity and slimming down with the Slim-Fit programme. 

I would kindly ask you to answer the following questionnaire. All data will be anonymous and 

used for research purposes only.  

 

Thank you for your time. 

Tea Turk 

 

Sex 

a) Male 

b) Female 

 

Completed education 

a) Primary school 

b) Secondary school 

c) Faculty education 

 

Residential country 

______________________________ 

 

1. How many times have you participated in the Slim – Fit programme in the spa 

Šmarješke Toplice? 

Answer by circling a letter in front of the answer. 

 

a) once 

b) twice 

c) three times or more 

- Age 

a) Under 20  

b) 21 – 30 ys 

c) 31 – 40 ys 

d) 41 – 50 ys 

e) Over 50 ys 
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2. Why have you returned to the programme Slim-Fit? 

How do you agree with the following statements?  

Choose one answer by circling the number (1means –I definitely disagree, 5 –I completely agree). 

 

 1- 

I do not 

agree at 

all 

 

 

2- 

I disagree 

3- 

Neither I 

agree nor 

disagree 

4- 

I agree 

5- 

I entirely 

agree 

I felt comfortable in Šmarješke Toplice. 1 2 3 4 5 

I dropped regular physical activities. 1 2 3 4 5 

My weight increased despite considering health 

guidelines. 

1 2 3 4 5 

Professional help suits me well. 1 2 3 4 5 

Working in groups suits me well. 1 2 3 4 5 

At home I did not follow dieting regulations. 1 2 3 4 5 
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3. Reasons for enrolling the Slim-fit programme. 

At each statement choose one answer and circle the chosen number (1 means – I do not agree at all, 5 – I 

entirely agree). 

 

 1- 

I do not 

agree at 

all 

 

2- 

I disagree 

 

3- 

Neither I 

agree nor 

disagree 

4- 

I agree 

5- 

I entirely 

agree 

I would like to lose up to 5kg of my current 

weight. 

1 2 3 4 5 

I would like to lose more than 5 kg of my over 

weight. 

1 2 3 4 5 

I would like to stick to reduced weight. 1 2 3 4 5 

I would like to bring changes into my eating 

habits . 

1 2 3 4 5 

I would like to change my nutrition rhythm. 1 2 3 4 5 

I wish to learn about the components of 

ingredients. 

1 2 3 4 5 

I would like to learn more about food 

preparation. 

1 2 3 4 5 

I would like to learn about the quantity of eaten 

food. 

 

1 2 3 4 5 

I would like to find suitable physical activity. 1 2 3 4 5 

I would like to get precise instructions for 

healthy lifestyle (nutrition and activities). 

1 2 3 4 5 
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4. How far do you agree on the following statements? 

Choose one answer at each statement and circle the number, (1 means – I do not agree at all, 5- absolutely 

agree). 

 

 1- 

I do not 

agree at 

all 

 

 

 

2- 

I disagree 

 

3- 

Neither I 

agree nor 

disagree 

4- 

I agree 

5- 

I entirely 

agree 

I do not follow any diet, since they do not meet my 

nutritive demands and consequently give me a 

feeling of hunger. 

1 2 3 4 5 

I am satisfied with the acquired results after the 

programme. 

1 2 3 4 5 

Useful advice about nutrition and activities are 

considered also after the programme. 

1 2 3 4 5 

I must keep the current weight after coming 

home. 

1 2 3 4 5 

I am going to prepare healthy dishes by myself 

after finishing the programme. 

1 2 3 4 5 

Returning home, most of the meals will be 

eaten at work or in restaurants. 

1 2 3 4 5 

Programme Slim-Fit is a successful way of 

losing weight. 

1 2 3 4 5 

Programme Slim-Fit gives enough knowledge 

and skills for keeping right weight. 

1 2 3 4 5 
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5. Do you wish any changes in the implementation of Slim-Fit programme? 

You answer by circling a letter in front of the answer. 

 

a) In the field of nutrition. 

b) In the field of physical activities. 

c) Yes, in the whole programme (nutrition and physical activities). 

d) I do not wish any changes. 

 

 

 

 

 

 


