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POVZETEK 

 

Staranje je proces, ki ga spremljajo biološke, psihološke in socialne spremembe, te pa lahko 

vplivajo na prehranjenost starostnikov. Starostniki postajajo z leti manj samostojni in odvisni 

od drugih. Na pomoč jim priskočijo družinski člani, ki jim starostniki najbolj zaupajo, na trgu 

pa poznamo različne storitve, ki nudijo pomoč v različnih primerih.  

 

V diplomskem delu sem ugotavljala, kako se starostniki prehranjujejo, katera živila se 

običajno znajdejo na njihovem jedilniku, kaj jih ovira pri hranjenju in kakšne so njihove 

aktivnosti čez dan ter koliko se gibljejo dnevno. 

 

Intervjuvala sem deset starostnikov iz okolice Metlike. Starostniki so živeli v domačem 

okolju, en obrok hrane pa so dnevno dobili iz doma starejših občanov. Ugotovila sem, da 

intervjuvanci naročajo kosilo na dom, ker niso več zmožni za samostojno pripravo. Uživajo 

enolično hrano, izpuščajo obroke in ne zaužijejo priporočene dnevne količine tekočine. 

Starostniki imajo pogoste zdravstvene težave, ki jih ovirajo pri pripravi in uživanju hrane. 

Najpogostejše aktivnosti so gledanje televizije, druženje z družinskimi člani, prijatelji in 

kratki sprehodi. Pomoč družinskih članov potrebujejo pri težjih opravilih. Intervjuvanci se 

pogosto počutijo osamljeni, ker so izgubili partnerja in živijo sami. Iz rezultatov raziskave je 

razvidno, da je treba povečati pozornost prehranski in socialni oskrbi starostnikov, ki živijo 

doma. Starostnikom je treba zagotavljati zdravo sestavljene obroke hrane in ustrezen ritem 

prehranjevanja. Za ohranjanje samostojnega življenja je pomembno, da so telesno aktivni in 

ohranjajo socialne stike. H kakovostnemu preživljanju starosti lahko pomembno prispevajo 

sorodniki starostnikov in lokalna skupnost, v kateri živijo. 

 

 

 

 

 

 

 

KLJUČNE BESEDE: starostniki, staranje, prehranske navade, prehranska oskrba, socialne 

mreže, telesna aktivnost. 



 

 
 

ABSTRACT 

 

Aging is a process that is accompanied by biological, psychological and social changes. These 

changes can affect the nourishment of elderly people. Elderly people are becoming less 

independent with years and more dependent on others. Family members, to whom the elderly 

people trust the most, offer them assistance. On the market, there are various services that 

provide assistance in different cases.  

 

In the diploma work I have been investigating how the elderly people eat, which foods are 

usually on their menu, what makes it difficult for them to eat and what are their activities 

during the day, and how active are they daily. 

 

I interviewed ten elderly people from the surrounding of Metlika. Elderly people were living 

in their home environment, and they get one meal a day from the nursing home for elderly 

people. I found that interviewees order lunch to their home, because they are no longer 

capable of individual preparation of the meal. They eat monotonous food, they miss meals 

and do not drink the recommended daily amount of liquid. Elderly people have frequent 

health problems, which hinder them in the preparation and consumption of food. The most 

common activities are watching TV, socializing with family members, friends, and short 

walks. They need help from family members for heavy duty tasks. Interviewees often feel 

lonely because they have lost their spouse and live alone. From the results of research, it can 

be seen that there is a need to increase attention to nutritional and social care for elderly 

people, who are living at home. It should be ensured for elderly people to have healthy meals 

and correct rhythm in eating. To maintain independent living, it is important that they are 

physically active and maintain social contacts. Relatives of the elderly people and the local 

community in which they live can contribute significantly to quality livelihoods in their old 

age. 

 

 

 

 

KEYWORDS: elderly people, aging, nutritional habits, nutritional care, social networks, 

physical activity. 
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1 UVOD 
 
Pojem starostnik označuje osebo, starejšo od 65 let. Statistični podatki prikazujejo trend 

naraščanja starejšega prebivalstva v Sloveniji, kar pomeni, da se življenjska doba podaljšuje, 

kar je posledica boljših zdravstvenih in socialnih razmer. Leta 2013 se je delež prebivalcev, 

starejših od 65 let, povečal na 486.568, najhitreje pa se povečuje delež prebivalcev, starih 85 

let ali več. Posledično se veča tudi delež oseb, ki se odločajo za bivanje v domovih za starejše, 

leta 2012 je ta delež znašal 17.429 ljudi vseh starosti (SURZ, 2013). Preostali delež 

starostnikov ostaja v domači oskrbi. Ob upokojitvi nastopi prekinitev opravljanja poklica ter s 

tem kriza identitete in izguba socialne mreže sodelavcev. Starostniki so finančno manj 

oskrbovani, ob tem lahko nastopi tudi izguba ljubljenega. Bivanje v domačem okolju 

starostnikom predstavlja neodvisnost, zato si morajo zagotoviti ustrezne življenjske pogoje in 

pomoč na domu, če jo potrebujejo. Pomoč na domu obsega gospodinjsko pomoč, pomoč pri 

vzdrževanju osebne higiene in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov. Za kakovostno 

preživljanje starosti je pomembna interakcija z drugimi, saj si z njo zagotovijo potrebo po 

pripadnosti. Dejavnosti v domačem okolju in tkanje novih prijateljstev starostnike 

zapolnjujejo, preženejo osamljenost in osmislijo obdobje staranja (Marjanovič Umek in 

Zupančič, 2004). 

V obdobju staranja se v človeku dogajajo fiziološke, psihološke in funkcionalne spremembe. 

Spremembe so opazne v telesnih sistemih, sestavi telesa, deležu puste mišične mase, bazalni 

presnovi, fini in grobi motoriki, telesni dejavnosti, funkcionalnosti osebe ter ustnem in 

zobnem zdravju, starostniki pa tudi drugače okušajo in vonjajo (Payette in Shatenstein, 2005). 

Evropska študija Seneca opisuje majhen delež podhranjenih starostnikov, ki bivajo doma in 

nimajo zdravstvenih težav, na drugi strani pa je razkrila velik delež podhranjenosti s 

pomanjkanjem mikrohranil pri bolnih starostnikih. Na razvoj podhranjenosti vpliva veliko 

dejavnikov, med drugim pomanjkanje zobovja, nezmožnost samohranjenja, finančno 

pomanjkanje ter poslabšanje okusa, vonja in apetita (Cerović in Rotovnik-Kozjek, 2008). 

Prehrana starostnikov naj bi vsebovala več manjših dnevnih obrokov, živila morajo zagotoviti 

visok vnos hranilnih snovi in priporočljiv energijski vnos. Pri prehrani se morajo upoštevati 

fiziološke zmožnosti posameznika in njegove omejitve, čemur se prilagaja tudi tehnologija 

priprave hrane (Gabrijelčič Blenkuš idr., 2010). Glede na obravnavano problematiko želimo 

identificirati problematiko prehrane starostnikov, ki živijo v domačem okolju. 
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 
 

2.1 ZNAČILNOSTI STARANJA 
 

Staranje je programiran fiziološki proces, ki ima zapis v genih. S staranjem se upočasni 

delovanje različnih procesov in organskih sistemov, upočasni se torej delovanje celotnega 

organizma. Zmanjša se delovanje ledvic, obtočil, pljuč in nekaterih žlez z notranjim 

izločanjem. Prožnost arterijske stene se s starostjo zmanjšuje, posledično se zviša sistolični 

krvni tlak, imunski sistem starostnikov slabi, telo postane dovzetnejše za okužbe in bolezni 

(Poredoš, 2004). S starostjo se spremeni postava, saj mišičje in kostnina slabita, količina 

maščobnega tkiva se povečuje, količina vode v telesu pa se zmanjšuje. S starostjo se 

spreminja živčni sistem, celice živčnega sistema pa propadajo, kar se kaže v spremembi 

ravnotežja, vonjanja in okušanja. Starostniki se zato počasneje odzivajo na dražljaje v okolici 

in imajo slabše reflekse. Propadanje okušalnih žlez po 50. letu spremeni zaznavo vonja in 

okusa. Na okušalne sposobnosti vplivajo tudi jemanje zdravil in različne bolezni. Težave 

povzročajo tudi spremembe prebavnega sistema. Delovanje jeter upada, izločanje prebavnih 

sokov se zmanjšuje in pojavi se slabša oživčenost črevesja. Zmanjšana mobilnost in gibljivost 

črevesja, pomanjkanje tekočin in vlaknine v prehrani povzročajo težave prebavil, kot sta 

zaprtost in napihnjenost. Spremenita se tudi zobno in ustno zdravje, ki vplivata na prehranske 

navade starostnikov. Pride do izgub zobovja, izločanje sline se zmanjša in ustna sluznica se 

stanjša (Milavec Kapun, 2011).  

V starosti se pogosteje pojavljajo naslednje kronične bolezni, kot so bolezni srca in ožilja, 

bolezni dihal, bolezni gibal, rakava obolenja, ateroskleroza in sladkorna bolezen. Pojavijo pa 

se tudi bolezni, ki so značilne izključno za starostnike: inkontinenca urina in blata, 

preležanine, spominske motnje, demenca, osteoporoza idr. Nekateri starostniki lahko imajo 

težave s presnovo vode in elektrolitov. Pogosto se starostnikom povečata LDL holesterol in 

celotni holesterol (Poredoš, 2004). Poleg fizioloških sprememb se starostniki soočajo še z 

ostalimi spremembami, ki so zanje stresne: odselitev otrok, upokojitev, smrt zakoncev, 

finančne težave, odhod v domove itd. (Pečjak, 2007).  

Znanstveniki navajajo dejavnike, ki pripomorejo k uspešnemu staranju, in sicer: nizko 

kalorično in nizko energijsko dieto z visoko vsebnostjo sadja in zelenjave ter redno telesno 

aktivnost (Holloszy, 2000). 
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2.2 PREHRANSKA PRIPOROČILA ZA STAROSTNIKE 
 

Na prehransko stanje starostnika vpliva mnogo dejavnikov. To so fiziološke spremembe, ki so 

del staranja (slabša odpornost, telesne spremembe, slabša presnova). S temi spremembami se 

prepletajo tudi psihološke težave, kot je depresija, in ekonomski dejavniki, kot je pomanjkanje 

finančnih sredstev. Ne smemo pa pozabiti na socialne spremembe, kot je na primer 

osamljenost. Preglednica 1 predstavlja količine hranilnih snovi, ki jih potrebuje starostnik za 

zdravo življenje. Vsak posameznik je edinstven, zato se potrebe po hranilih razlikujejo med 

osebami. Do razlik prihaja zaradi različnih zdravstvenih stanj, telesne aktivnosti oziroma 

neaktivnosti posameznika, zmožnosti uživanja in prebavljanja hrane in različne dosegljivosti 

ter načina priprave hrane (Okorn, 2013). 

 

Preglednica 1: Referenčne vrednosti za vnos hranil za starostnike (Referenčne vrednosti za 
vnos hranil, 2004). 

 MOŠKI ŽENSKE 
STAROST 65 let in več 65 let in več 
bazalni metabolizem (kkal/dan) 1410 1170 
energijski vnos (kkal/dan) 2300 1800 
beljakovine (g/dan) 54 44 
maščobe (% energije) 30 30 
nasičene maščobne kisline (% energije) 10 10 
večkrat nenasičene maščobne kisline (% energije) 7 7 
prehranski holesterol (mg) 300 300 
ogljikovi hidrati (% energije) 55-60 55-60 
prehranska vlaknina (g/MJ) 2,4 3 
kalcij (mg/dan) 1000 1000 
železo (mg/dan) 10 10 
vitamin D (µg/dan) 10 10 
vitamin B12 (µg/dan) 3 3 
 

Poleg referenčnih vrednosti za vnos hranil veljajo za starostnike še naslednja priporočila: 

- uživanje več manjših obrokov (pet do šest obrokov na dan), večerja naj bo lahka in ob 

zgodnji uri, po obroku naj bo krajši počitek, 

- živila naj bodo hranilno bogata (ribe, pusto meso, jajca, sojini izdelki) in energijsko 

uravnotežena, 

- če je oseba normalno hranjena, naj energijska gostota znaša 1,5 do 2 kkal/ml, 

- prehrana naj bi vsebovala veliko sadja in zelenjave ter polnovrednih žitnih izdelkov, s čimer 

bi vnesli zadostno količino prehranske vlaknine, 

- zadosten vnos tekočin, 
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- omejena količina živil z veliko maščobami (ocvrta hrana), priporočeno uživanje hrane, 

pripravljene na zdrav način (dušenje, kuhanje), 

- uživanje mineralno-prehranskih dodatkov po potrebi ter 

- redna telesna aktivnost, ki je prilagojena zmožnostim posameznika in naj bi vključevala vaje 

za krepitev moči in ohranjanje ravnotežja (Gabrijelčič Blenkuš, 2010; WHO, 2002). 

 

Potrebe po energiji 

Oslabitev telesnih funkcij, zmanjšanje mišične mase in oslabitev presnove ter večanje 

neaktivnosti starejše populacije povzročijo zmanjšanje energijskih potreb (Gabrijelčič 

Blenkuš, 2010). Z nižjim energijskim vnosom preprečimo pojav debelosti, ki je pogosta 

težava starostnikov (WHO, 2002). Starostnik naj bi z zajtrkom pokril 25 % dnevnih 

energijskih potreb, z malico 15 %, s kosilom 30 % ter z večerjo 20 % (Hren, Koroušić Seljak 

in Mlakar-Mastnak, 2008). 

 

Potrebe po beljakovinah 

Potrebe po beljakovinah pri starostnikih se ne razlikujejo od potreb povprečne odrasle osebe. 

Te potrebe pa se povečajo, ko starostnik tvega za nedohranjenostjo, in sicer med 1,0 in 1,5 g 

beljakovin na kg telesne teže dnevno. Zaradi nizkih energijskih potreb je ta količina 

dosegljiva le z dodajanjem beljakovinskih dodatkov k obroku (Lavrinec, 2013). Mleko in 

mlečni izdelki so bogati s kalcijem in zato nepogrešljivi v dnevni prehrani starostnikov. Pri 

vključevanju bolj mastnih mesnih in mlečnih izdelkov se količina dodatnih maščob v prehrani 

zmanjša. Zato se priporoča uživanje pustega mesa in manj mastnih mlečnih izdelkov (Pokorn, 

2003). Dokazano je, da starostniki zaužijejo premalo beljakovin, kar povzroči razgradnjo 

telesu lastnih beljakovin. Zadosten vnos beljakovin ugodno vpliva na zmanjšanje izgube 

mišične mase (Paddon-Jones, Short, Campbell, Volpi in Wolfe, 2008). 

 

Potrebe po maščobah 

Mast, maslo, majoneza, smetana in ocvrta hrana so kalorična živila z malo pomembnimi 

hranili, zato jih v majhnih količinah vključujemo v prehrano (Pokorn, 2003). Količina 

nasičenih maščobnih kislin, ki se nahaja v živilih živalskega izvora, naj bo manjša od 10 %. 

Priporoča se uživanje omega-3 maščobnih kislin, ki jih najdemo v ribah in morskih sadežih, 

ter omega-6 maščobnih kislin, ki jih najdemo v rastlinskih oljih, oreščkih in žitnih semenih. 

Pomembno je razmerje med omega-3 in omega-6 maščobnimi kislinami (5:1) (WHO, 2002).  
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Prevelik vnos maščob s prehrano vodi do povečane telesne mase. Pomembno je vnašati 

priporočeno vrednost maščob v prehrano, saj so maščobe pomembne za delovanje imunskega 

sistema in celičnih membran, skladiščenje v maščobah topnih vitaminov in zaščito notranjih 

organov (Gabrijelčič Blenkuš, 2010). 

 

Potrebe po ogljikovih hidratih 

Priporočljivo je uživanje ogljikovo-hidratnih živil, ki vsebujejo škrob, prehransko vlaknino, 

esencialne snovi in sekundarne rastlinske snovi. Uporaba sladkorja naj bo omejena 

(Referenčna vrednost za vnos hranil, 2004). Strokovnjaki na področju prehrane poudarjajo 

pomen prehranske vlaknine v prehrani starostnikov, saj dokazano vpliva na metabolizem 

maščob in glukoze ter deluje kot probiotik. V sadju, zelenjavi in polnovrednih žitnih izdelkih 

najdemo prehransko vlaknino. Raziskave kažejo, da starostniki teh živil premalo zaužijejo in s 

tem ne vnesejo dovolj prehranske vlaknine (Donini, Savina in Cannella, 2009). 

 

Potrebe po vitaminih in mineralih 

Pri starostnikih je opazno pomanjkanje kalcija, železa, vitamina D in vitamina B12. Živila, 

bogata z vitaminom B12, so meso, mlečni izdelki in jajca. Do pomanjkanja vitamina D lahko 

pride zaradi oslabljene sinteze v koži ali pa nezadostne količine sončne svetlobe. Z vitaminom 

D bogata živila so mleko in mlečni izdelki ter ribe. Pri bolnikih z osteoporozo se potrebe po 

kalciju zvišajo na 1200 mg dnevno. Pomanjkanje nadomeščajo z živili, bogatimi s kalcijem, 

kot so mleko in mlečni izdelki, zelenolistna zelenjava in oreščki. Absorpcija železa se s 

starostjo zniža, zato morajo starostniki uživati živila, bogata z železom, kot so rdeče meso, 

polnovredni žitni izdelki in suho sadje (Okorn, 2013). Z ustrezno mešano hrano pridobimo 

vse potrebne vitamine in minerale (Pokorn, 2003). 

 

Voda 

Odstotek vode v telesu se z leti zmanjšuje, zmanjša pa se tudi občutek za žejo. To lahko 

pripelje do dehidracije pri starostnikih, ki se kaže kot okužba urinarnega trakta, pljučnica, 

zmedenost, dezorientacija in preležanine. Priporočena vrednost vnesene tekočine znaša 1 liter na 

1000 kkal, kar znaša minimalno 1,5 litra dnevno. Priporočeno je pitje vode ali nesladkanih 

zeliščnih čajev. Mleko in mlečni izdelki se ne uvrščajo med napitke (Gabrijelčič Blenkuš idr., 

2010). 
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2.2.1 PREHRANSKA OSKRBA STAROSTNIKOV 

 

V Sloveniji je leta 2012 bivalo v domovih za starejše 17.429 oseb, v posebnih 

socialnovarstvenih zavodih pa 2.171 oseb (SURS, 2013). Večina ljudi svoja stara leta 

preživlja doma, saj jim veliko pomenijo intimni osebni prostor, samostojnost in avtonomija. 

Kljub temu večina starostnikov ne zmore opravljati vsakodnevnih opravil samostojno, in sicer 

zaradi bolezenskih stanj in nemoči (Ramovš, 2003). Poznamo različne storitve, ki nudijo 

pomoč starostnikom, kot so: dnevno varstvo, celodnevno varovanje, svetovalne aktivnosti, 

servisne storitve, gospodinjska pomoč, nega na domu in institucionalno varstvo starejših. 

Različni domovi za starejše ponujajo dostavo hrane na dom starejšim občanom, saj se 

zavedajo pomena normalne prehranjenosti starejših občanov. Starostnikom, ki imajo različne 

bolezni in potrebujejo še dodatno pazljivost pri prehrani, domovi ponujajo različne diete. 

Raziskave kažejo, da so najpogostejše diete pri starejših dieta pri sladkornih bolnikih in dieta 

pri boleznih prebavil. Povečuje se sprememba konsistence hrane pri obrokih (Zelenik, 2013). 

Veliko starostnikov se sooča z različnimi akutnimi obolenji, ki povzročijo vnetja, zmanjšan 

vnos hrane in zmanjšano telesno aktivnost. To povzroči metabolne reakcije, ki povzročijo 

izgubo in slabše delovanje mišic. Študije so pokazale, da ustrezna prehrana pozitivno vpliva 

na zmanjšanje izgube mišične mase in moči pri starostnikih (Sobotka, 2013).  
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2.3 SOCIALNE MREŽE STAROSTNIKOV 
 

Poznamo več različnih socialnih mrež:  

- naravne socialne mreže (družina, sorodstvo, sosedstvo idr.),  

- umetno oblikovane socialne mreže (terapevtske skupine idr.), 

- trajnejše socialne mreže (prevzgojni zavodi idr.) in 

- nadomestne socialne mreže (domovi za starejše idr.).  

Vsem vrstam socialnih mrež je skupno, da pomagajo pri zadovoljevanju potreb starostnikov, 

nudijo oporo pred pomanjkanjem in pomoč pri težavah (Ramovš, 2003). Pravimo, da imajo 

socialni odnosi različne funkcije, kot so materialna (pomoč pri opravilih), informacijska 

(podajanje informacij), čustvena (pomoč ob življenjskih krizah), opora in druženje (Hlebec, 

2009). Raziskave kažejo, da večina starostnikov živi v dvočlanskem gospodinjstvu s 

partnerjem oziroma družinskimi člani. To je ugodno za družinske člane, saj tako lažje 

priskočijo starostnikom na pomoč. S starostjo pa se povečuje delež starostnikov, ki živijo 

sami. Osamljenost povzročita smrt partnerja in odhod otrok iz družine (Rant, 2013). 
Osamljenost, socialna izolacija in revščina so glavni socialni dejavniki, ki pripomorejo k 

zmanjšanemu vnosu hranil (Donini, Savina in Cannella, 2003). Ljudje smo družbena bitja, 

vpeti smo v socialne mreže, ki se stkejo med odnosi z ljudmi. Ena izmed potreb starostnikov, 

ki jih navaja Ramovš (2003), je potreba po osebnem medčloveškem odnosu. Starostnik 

potrebuje nekoga, ki ga ima za svojega (družinski člani, sorodniki) in mu lahko zaupa. 

Družina ima za starostnike pomembno vlogo, tudi z vidika domače oskrbe in pomoči pri 

vsakodnevnih opravilih. Prebivalstvo se stara, s starostjo pa naraščata tudi onemoglost in 

nesamostojnost starostnikov, ki potrebujejo pomoč nekoga, ki mu zaupajo (Hvalič Touzery, 

2004). Študije so pokazale, da imajo starostniki največ težav s samostojnostjo pri težjih 

gospodinjskih opravilih, nakupovanju, lažjih gospodinjskih opravilih in pripravi obrokov 

(Dragoš, 2000). 
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2.4 TELESNA AKTIVNOST STAROSTNIKOV 
 

Telesna dejavnost izboljša kakovost življenja starostnikov in koristno vpliva na zdravje, prav 

tako pa prinaša fiziološke, psihološke in socialne koristi. Z redno telesno aktivnostjo se 

izboljšajo sposobnosti srca in ožilja, dihalne funkcije, gibalna sposobnost, koordinacija in 

mišična moč, ki povečuje samostojnost in zmogljivost pri vsakodnevnih opravilih. Gibanje 

kratkoročno vpliva na raven sladkorja v krvi in kakovosten spanec. Delež starostnikov, ki so 

redno telesno aktivni, je majhen, zato se zdravstveni delavci trudijo pritegniti starostnike h 

gibanju z ozaveščanjem o pomembnosti gibanja za starostnike (Mazzeo in Tanaka, 2001; 

Gabrijelčič Blenkuš idr., 2010). Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani je opravila raziskavo 

telesne aktivnosti med starostniki in rezultati so pokazali, da se telesna aktivnost s starostjo 

zmanjšuje ter da je večina starostnikov neaktivnih. Večina starostnikov prekomerno sedi, kar 

vpliva na zmanjšanje mišične in kostne mase, zato posledično težje opravljajo vsakodnevna 

opravila (Gabrijelčič Blenkuš idr., 2010). Pomembno je, da se telesna aktivnost prilagodi 

starosti in zmožnosti starostnika. Priporočeno je gibanje vsaj pol ure dnevno, vsaj petkrat na 

teden. Najbolj primerna telesna dejavnost za starostnike je hoja, primerne pa so tudi 

dejavnosti, kot so kolesarjenje, plavanje, ples, delo na vrtu, hoja po stopnicah itd. (Berčič, 

2005). Poleg izboljšanja fizičnega počutja ima telesna aktivnost velik vpliv tudi na psihično 

počutje. Zmanjšuje stres, depresijo, odrinjenost in osamljenost. Starostniki so pri tem socialno 

vključeni, ohranjajo se socialne mreže, ustvarijo se nova poznanstva, okrepijo se 

medgeneracijski odnosi. Vse to pa starostnikom okrepi samozavest, saj so zadovoljni sami s 

seboj, kar vpliva na izboljšanje kakovosti življenja (Strojnik, 2005). Ameriško združenje za 

srce priporoča zmerno aerobno aktivnost za starostnike vsaj dvajset min tri dni tedensko, 

starostniki ki jim je zaradi bolezni to onemogočeno, naj se gibajo v tolikšni meri, kot jim telo 

dopušča (Gabrijelčič Blenkuš idr., 2010). Študije so pokazale, da starostniki ohranjajo 

mišično maso z redno dnevno aktivnostjo, s tem pa vplivajo tudi na svojo mobilnost 

(Fiatarone idr., 1994). 
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3 EMPIRIČNI DEL 

 

3.1 CILJI 
 
Izvedla sem raziskavo, s pomočjo katere sem preverjala prehranske navade starostnikov, ki 

živijo v domačem okolju.  

Cilja, ki sem si ju zastavila: 

• Oceniti, kakšne so prehranske navade starostnikov, ki živijo v domačem okolju. 

• Ugotoviti, kateri so najpogostejši zaviralni dejavniki za zdrav način prehranjevanja 

starostnikov. 

 

3.2 HIPOTEZE 
 
Preverila sem naslednje hipoteze: 

• Starostniki se odločajo za dostavo hrane na dom, zaradi nezmožnosti samostojne 

priprave obrokov. 

• Prehrana starostnikov ni raznolika. 

• Starostniki zaužijejo premalo obrokov dnevno. 

• Starostniki zaužijejo premalo tekočine. 

 

3.3 VZOREC 
 
Intervjuvala sem deset starostnikov iz okolice Metlike, ki jim iz Doma starejših občanov 

Metlika dostavljajo hrano na dom. Osem starostnikov je bilo ženskega spola, dva starostnika 

sta bila moškega spola. Povprečna starost intervjuvancev je bila 83 let. 
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3.4 MERSKI INSTRUMENT 
 
Za tehniko zbiranja podatkov sem izbrala individualni intervju. Bila sem v neposrednem 

osebnem stiku z vprašanimi osebami. Vprašancem sem postavila trinajst v naprej 

pripravljenih vprašanj odprtega in zaprtega tipa. Intervjuje sem posnela in pripravila prepis 

odgovorov. Z vprašanji sem želela izvedeti, kakšne so njihove prehranske navade, kakšno je 

njihovo zdravstveno stanje in kakšne težave jih spremljajo pri hranjenju. Ob tem me je še 

zanimalo, kaj počnejo čez dan, koliko so telesno aktivni in kakšna je njihova stopnja 

samostojnosti. 

 

 

3.5 STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV 
 
Opravljena je bila vsebinska analiza kvalitativnega gradiva. Pripovedi intervjuvancev sem 

obdelala in analizirala besedno, podatke pa sem razvrstila ter zbrala v besedni in slikovni 

obliki.  

 
 
 

3.6 REZULTATI Z RAZPRAVO 
 

3.6.1 PREHRANSKA OSKRBA STAROSTNIKOV NA DOMU 

 

Večina domov za starostnike po Sloveniji ponuja dostavo hrane za starostnike, ki živijo v 

bližnji okolici. Seznanjeni so s prehranskimi težavami, ki jih ima starejša populacija in si 

prizadevajo, da bi bili starostniki normalno prehranjeni. Starostniki z leti postajajo manj 

samostojni pri opravljanju vsakodnevnih opravil, zato je vsaka pomoč dobrodošla.  

Prehrana v Domu starejših občanov Metlika se načrtuje v sodelovanju s stanovalci. Sestanki 

po nadstropjih potekajo mesečno, takrat se določijo predstavniki, ki zastopajo ostale na 

sestanku komisije za prehrano (vsak mesec so določeni drugi predstavniki, ki zastopajo želje 

stanovalcev). Upoštevajo se načela zdrave prehrane in uradnih strokovnih smernic, ob čemer 

je treba upoštevati tudi želje in navade starostnikov, kar je včasih težko uskladiti (npr. vsi 

imajo radi stvari, ki so jim poznane od doma: domač kruh, polento, štruklje, enolončnice). 

Jedilniki se sestavljajo tedensko, sestavlja jih vodja prehrane. Ob sestavi jedilnikov se 



 

11 
 

upošteva letni čas in uporabljata se sezonska zelenjava in sadje. Če gre za dietno prehrano, se 

upoštevajo priporočila zdravnika (odpustno pismo, zdravniško mnenje). Vsi bi raje uživali 

navadno prehrano, zato se je včasih treba sklicevati na že omenjena priporočila. 

Moj namen je bil ugotoviti, katere obroke starostniki prejemajo na dom, kako so zadovoljni z 

dostavljeno hrano in zakaj so se odločili za prejemanje hrane na dom s strani zunanjega 

izvajalca. V starosti se pojavijo različna obolenja, pri nekaterih so potrebne omejitve v 

prehrani in predpisane diete. Zanimalo me je, ali kateri od starostnikov potrebuje dietno 

prehrano. 

 

Preglednica 2: Število dostavljenih obrokov v tednu in zadovoljstvo intervjuvancev s 
prehrano.  

OSEBA 1 Prejema polovično kosilo (ponedeljek–petek), je zadovoljna s hrano. Ocenjuje, 
da je bila v preteklosti hrana slabša. Najboljša je enolončnica, cena je pravšnja. 

OSEBA 2 Prejema kosilo (ponedeljek–petek). S ponudbo obrokov ni zadovoljna, saj je 
preveč enolična in ni po njenem okusu. Porcije so dovolj velike, cena je 
pravšnja. 

OSEBA 3 Prejema kosilo (ponedeljek–petek). Zadovoljen je s hrano, mogoče je malo 
premastna, količina je pravšnja. Kosilo dobi pozno, želel bi ga prejemati ob 
zgodnejši uri.  

OSEBA 4 Prejema kosilo (ponedeljek–petek). S hrano je zadovoljna, brez komentarjev. 

OSEBA 5 Prejema kosilo (ponedeljek–petek). S hrano je zadovoljen, vse je dobro. 

OSEBA 6 Prejema polovično kosilo (ponedeljek–petek). Količina in cena sta ustrezni. Je 
zadovoljna, ni izbirčna. 

OSEBA 7 Prejema polovično kosilo (ponedeljek–petek). Všeč so ji izdelki iz moke. 
Količina je pravšnja. 

OSEBA 8 Prejema kosilo (ponedeljek–petek). Včasih je slabo, včasih je dobro. Količina 
in cena sta ustrezni. 

OSEBA 9 Prejema kosilo (ponedeljek–petek). Je še kar zadovoljna, preveč je mastne 
hrane, porcije so velike, je zelo izbirčna. 

OSEBA 10 Prejema kosilo (ponedeljek–petek). Je še kar zadovoljna, je izbirčna. 

 

 

 



 

12 
 

Večina starostnikov prejema kosilo samo med tednom. Na vprašanje, zakaj samo med 

delavniki, sedem od desetih intervjuvancev odgovarja, da so spremembe dobrodošle in da se 

ne bi radi preveč naveličali hrane, ki jo prejemajo. Nekateri prejemajo polovično kosilo, saj se 

jim porcije zdijo prevelike in jim potem hrana ostaja. Intervjuvancem se zdita tako cena kot 

količina primerni. Nekateri pohvalijo hrano, drugi niso zadovoljni. Ena intervjuvanka pohvali 

enolončnico, druga pohvali izdelke iz moke, tretji intervjuvanki pa so izvrstne juhe. Ostali, ki 

nad ponudbo niso najbolj zadovoljni, to komentirajo tako: »Enkrat je bil en dan stročji fižol v 

omaki, drugi dan v solati. Poleg tega pa stročjega fižola sploh ne jem.« Intervjuvanec je 

izpostavil enoličnost prehrane. Nekateri priznajo, da so zelo izbirčni in jim zato hrana občasno 

ni všeč. Nekateri pravijo, da je hrana premastna, kar se kaže v izjavi: »Preveč je tudi ocvrte 

hrane, po kateri dobim izpuščaje.« Se pa starostniki, ki prejemajo hrano na dom, zavedajo, da 

je težko ugoditi željam vseh. Cena kosila znaša 4,21 EUR, cena kosila za sladkorne bolnike 

znaša 5,10 EUR in dietno kosilo znaša 4,82 EUR (Cenik dodatnih storitev, 2014). Različne 

bolezni in življenjski pogoji, kot sta socialna izolacija in slabo ekonomsko stanje, neugodno 

vplivajo na prehranjenost starostnikov, kar se je izkazalo tudi v naši raziskavi (Pokorn, 2003). 

Z dostavo hrane na dom imajo starostniki redne, načrtovane obroke, ki zajemajo vsa potrebna 

hranila, ki jih starostniki potrebujejo. Pomembno je, da se starostniki zdravo prehranjujejo. 

Poleg tega se starostniki soočajo z biološkimi spremembami in zmanjšano funkcionalno 

sposobnostjo, ki jih prinaša starost. Na vse skupaj pa vplivajo še socialni in ekonomski 

dejavniki. Determinante zdravega prehranjevanja sestavljajo individualni (starost, spol, 

izobrazba, prihodki, socialni status, prepričanja idr.) in skupinski dejavniki (oznake na živilih, 

promocija zdravega prehranjevanja, storitev dostave hrane na dom idr.). Ti dejavniki vplivajo 

na prehranske navade in spodbujajo zdravo prehranjevanje (Payette in Shatenstein, 2005). 

Načrtovalci prehrane v Domu starejših občanov Metlika se trudijo, da upoštevajo želje 

naročnikov in se jim prilagajajo, čeprav se zavedajo, da vsi nikoli ne bodo zadovoljni.  

V Domu starejših občanov Metlika, kjer dostavljajo hrano na dom, ponujajo navadna kosila, 

kosila za sladkorne bolnike in dietna kosila. Dva intervjuvanca prejemata žolčno dieto, en 

intervjuvanec pa je sladkorni bolnik in ima prilagojen jedilnik. Ostalih sedem intervjuvancev 

je naročenih na navadno prehrano. Pri načrtovanju prehrane sladkornega bolnika morajo 

načrtovalci upoštevati načela zdravega prehranjevanja. S tem vzdržujejo normalno vrednost 

krvne glukoze, lipidov in krvnega tlaka, s tem pa vzdržujejo normalno telesno težo 

posameznika. Na ta način se izognejo zapletom, ki spremljajo sladkornega bolnika. 

Pomembno pri vsem pa je, da se upoštevajo posameznikove potrebe ter osebne in kulturne 

značilnosti (Cerović in Rotovnik-Kozjek, 2008). Pri žolčni dieti načrtovalec upošteva 
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priporočilo odsvetovanih živil: ne veliko maščob, smetane, mastnih omak, majoneze, orehov 

in mastnih živil. Hrana mora biti kuhana in dušena, ne pečena in ocvrta (Navodilo pacientom 

za prehrano pri boleznih žolčnika in žolčevodov, 2009). Rezultati potrjujejo ostale raziskave, 

ki ugotavljajo, da so najpogostejše sladkorna dieta in diete pri boleznih prebavil (Zelenik, 

2013). Intervjuvanci, ki imajo določeno dieto, se morajo še posebej držati navodil, kaj lahko 

in kaj ne smejo uživati. Pomembno je, da se starostniki držijo diete, saj s tem preprečujejo 

težave, ki jih povzroča določena hrana. Ker se morajo nekaterih živil izogibati, pogosto 

uživajo zelo enolično hrano, kar pa posledično vodi do pomanjkanja določenih hranil (Denny, 

2008). 

 

Preglednica 3: Razlogi za naročanja hrane na dom. 

OSEBA 1 Po prihodu iz bolnišnice je bila nezmožna samostojne priprave, slabo vidi, sin 
je predlagal to rešitev. 

OSEBA 2 Sama živi in se ji ne ljubi kuhati samo za eno osebo. 

OSEBA 3 Živi sam, ne zna kuhati. 

OSEBA 4 Ne zmore kuhati sama, med tednom so vsi v službi. 

OSEBA 5 Živi sam, ne zna kuhati. 

OSEBA 6 Ni bila zmožna sama kuhati po prihodu iz bolnišnice, kjer je bivala več 
mesecev. 

OSEBA 7 Ne zmore kuhati sama. 

OSEBA 8 Ni bila zmožna sama kuhati po prihodu iz bolnišnice, kjer je bivala več 
mesecev. 

OSEBA 9 Zbolela je, ni zmogla kuhati sama. 

OSEBA 10 Nima apetita, če kuha sama. Na prehrano jo je naročila hči. 
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Iz Preglednice 2 je razvidno, da so trije intervjuvanci kot razlog za naročanje hrane na dom 

navedli: »Bila sem v bolnici dolgo časa, kjer sem prestala težko operacijo. Ko sem prišla 

domov, si nisem mogla sama pripraviti kosila, zato sem se odločila, da si ga naročim in tako 

je tudi ostalo.« Tudi ostali trije intervjuvanci so omenili, da ne zmorejo več kuhati sami. 

Moški intervjuvanec, ki prejema kosilo vsak dan, pravi: »Odkar mi je umrla žena, živim sam. 

Ne znam kuhati, zato sem se odločil za dostavo hrane na dom.« Tudi drugi moški 

intervjuvanec pove enako. Dva moška intervjuvanca nikoli nista znala kuhati, ko pa sta 

ovdovela, sta se odločila za dostavo hrane ne dom. Iz tega lahko sklepamo, da se starejši 

moški težje znajdejo pri pripravi obrokov, saj so za kuhanje vedno skrbele njihove partnerice. 

Druga intervjuvanka opisuje, da nima apetita, če kuha sama. Eden izmed njih pa pravi: »Živim 

sama. Samo zase ne bi kuhala, se mi ne bi ljubilo.« Vsi intervjuvanci so izgubili partnerja in 

živijo sami, razen dveh, ki živita v hiši z ostalimi sorodniki. Umrljivost narašča s starostjo, kar 

starostniki doživljajo z izgubo prijateljev, znancev in partnerja. To privede do osamljenosti, ki 

s starostjo narašča, zlasti pri tistih, katerim je že umrl partner (Marjanovič Umek in Zupančič, 

2004). Iz rezultatov je razvidno, da večini intervjuvancev bolezen in s tem pešanje moči 

onemogočata pripravo obrokov, kar potrjujejo že znane raziskave (Dragoš, 2000). Tu jim na 

pomoč priskočijo dostavljavci hrane na dom, ki skrbijo, da so starostniki normalno 

prehranjeni. Odgovori nekaterih intervjuvancev potrjujejo pomembnost socialnega vidika pri 

prehranjevanju. Življenje brez partnerja oziroma osamljenost vplivata na prehranske navade 

intervjuvancev. Osamljenost znižuje apetit in voljo za pripravo obrokov. Rezultati naše 

raziskave kažejo na pomembnost dostave hrane na dom. Intervjuvanci si ne morejo sami 

pripraviti obroka, in sicer zaradi nezmožnosti kuhanja, ki je posledica zdravstvenega stanja ali 

neznanja pri moških, z dostavljenim obrokom pa si zagotovijo topel obrok, možnost izbire 

med navadnim ali dietnim kosilom pa zagotavlja starostnikom vzdrževanje njihovega zdravja. 

S tem je razbremenjena tudi družina starostnika, ki tako prepušča skrb za kosilo domu 

starejših, ki dostavlja hrano. 

 

3.6.2 PREHRANSKE NAVADE STAROSTNIKOV 

 
Za starostnike veljajo priporočila za vnos hranil in uživanje tekočin. Zanimalo me je, ali si 

poleg dostavljenega obroka intervjuvanci tudi sami pripravijo kakšen obrok in kaj si običajno 

pripravijo. Znano je, da starostniki zaužijejo premalo tekočine (WHO, 2002), zato sem 

preverjala, ali pri intervjuvancih to drži.  
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Pri starostnikih lahko pride do pomanjkanja določenih hranilnih snovi zaradi fizioloških, 

psiholoških in socialnih sprememb (Okorn, 2013), zato sem intervjuvance spraševala, ali 

prehrano dnevno dopolnjujejo z raznimi prehranskimi dopolnili. 

 

Preglednica 4: Samostojna priprava obrokov in vrste običajno zaužitih živil.  
 

 
OSEBA 1 

 

Zajtrk: črn kruh z Becel namazom, bela kava. 

Malica: jabolko, puding. 

Kosilo: goveja juha, golaž, mesne kroglice, palačinke, ocvrto meso. 

Večerja: mlečne jedi.  

 
OSEBA 2 

 

Zajtrk: prepečenec z namazom, čaj.  

Malica: /  
Kosilo: juha, mesne jedi, priloge. 
Večerja: jogurt, mleko, črn kruh. 

 
OSEBA 3 

Zajtrk: črn kruh, namazi, kava, čaj, mleko.  
Malica: / 
Večerja: črn kruh, mleko, čaj. 

 
OSEBA 4 

. 

Zajtrk: bela kava.  

Malica: sadje, bel kruh, namazi. 
Kosilo: juha, mesne jedi, priloge. 
Večerja: bel kruh, namazi, sadni jogurt.  

 
 

OSEBA 5 

Zajtrk: bel kruh, salama, slanina, mleko. 

Malica: bel kruh, salama, jabolko.  
Kosilo: juha, mesne jedi, priloga, solata.  

Večerja: ostanki od kosila, bel kruh, salama, solata. 

 
OSEBA 6 

 

Zajtrk: bel kruh, kava.  

Malica: dve jabolki.  

Kosilo: juha, meso, priloga, zelenjava, sladice. 
Večerja: zelenjavne jedi. 

 
 

OSEBA 7 

Zajtrk: bel kruh, namazi, kava.  
Malica: / 
Kosilo: juha, mesne jedi, priloge.  

Večerja: kar ostane od kosila, če ni lačna, nič ne je.  

 
 

OSEBA 8 
 

Zajtrk: bel kruh, namazi, bela kava.  

Malica: sadje.  

Kosilo: različne zelenjavne juhe, priloge, malo mesa.  

Večerja: bel kruh, namazi.  

 
 

OSEBA 9 
 

Zajtrk: ovseni kosmiči, mleko. 

Malica: jabolko.  

Kosilo: juha, mesne jedi, priloga, zelenjava.  

Večerja: kar ostane od kosila.  

 
 

OSEBA 10 

Zajtrk: črn kruh, maslo, med, čaj. 

Malica: / 

Kosilo: mesne jedi, priloga.  

Večerja: kar ostane od kosila. 
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Pet intervjuvancev si pripravi zajtrk, malico in večerjo samostojno vsak dan. Štirje 

intervjuvanci malico izpustijo. Ena izmed intervjuvank to komentira tako: »Malice nimam, 

ker nisem lačna.« Podobne odgovore podajo tudi ostali intervjuvanci, ki tudi nimajo malice. 

V starosti se spremenita zaznava okusa in vonja, kar pa lahko vpliva na apetit in posledično 

zmanjša vnos hrane (Schiffman, 2000). Dva intervjuvanca imata večerjo samo v primeru, če 

kaj ostane od kosila. Če nič ne ostane, ta obrok izpustita. Ena intervjuvanka pa odgovarja, da 

si večerjo pripravi samo, če je lačna. Devet od desetih intervjuvancev si pripravi kosilo čez 

vikend samostojno, en intervjuvanec pa prejema kosilo vsak dan, saj ne zna kuhati. 

Starostniki naj bi uživali majhne količine hrane, v več obrokih (Pečjak, 2007). Rezultati 

kažejo, da intervjuvanci čez dan zaužijejo tri do štiri obroke. Več obrokov nimajo, ker 

izpuščajo malico, ker nimajo apetita, ali pa izpustijo večerjo, če jim nič ne ostane od kosila. 

Vsi intervjuvanci zajtrkujejo, kar je zelo pomembno dejstvo, saj je zajtrk najpomembnejši 

obrok dneva. Za zajtrk naj bi pokrili potrebo po 25 % dnevne energije (Hren, Koroušić Seljak 

in Mlakar-Mastnak, 2008). Njihov zajtrk pa je po rezultatih sodeč bolj skromen. Običajno 

intervjuvanci jedo kruh (bel ali črn), mlečne namaze ter čaj, mleko in kavo ali belo kavo. 

Nekateri intervjuvanci pa si privoščijo tudi sadni jogurt, mesne izdelke (salama) in ovsene 

kosmiče. Nekateri namesto belega kruha uživajo črnega, ki je bogatejši z vlaknino, katera 

ugodno vpliva na zdravje starostnikov. Dnevno naj bi zaužili najmanj 30 g vlaknine 

(Referenčne vrednosti za vnos hranil, 2004). Malico ima šest od desetih intervjuvancev. Šest 

intervjuvancev si za malico privošči sadje, običajno je to jabolko. Ostali jedo škrobna živila, 

mlečne izdelke ali mesne izdelke. Za starostnike je značilna vitaminsko pomanjkljiva 

prehrana (Pandel Mikuš in Poljšak, 2011). Vsi intervjuvanci ne uživajo vsak dan vitaminsko 

bogatega sadja in zelenjave. Tisti, ki pa uživajo sadje in/ali zelenjavo vsak dan, pa ne 

dosežejo priporočenega vnosa dve do štiri enote sadja in tri do šest enot zelenjave (Cerović in 

Rotovnik-Kozjek, 2007). Kosilo je pri intervjuvancih najbogatejši obrok. Običajno obsega 

juho, mesne jedi in različno prilogo (riž, krompir, testenine). Iz rezultatov vidimo, da si samo 

en intervjuvanec rad pripravi ocvrto hrano. Priporočila pravijo, da naj bi starostniki uživali 

malo živil, bogatih z nasičenimi maščobnimi kislinami, ki jih najdemo tudi v ocvrti hrani 

(Pokorn, 2003). Za kosilo si samo dva intervjuvanca pripravita sladico z visoko kalorično 

vrednostjo in bogato s sladkorji. V prehrani starostnika so živila bogata s sladkorji 

priporočena v majhnih količinah (Pokorn, 2003). Ne smemo pa spregledati majhne količine 

zelenjave, ki jo intervjuvanci zaužijejo. Samo trije intervjuvanci za kosilo zaužijejo različno 

zelenjavo v obliki solate, drugi pa si pripravijo različne zelenjavne juhe. S tako prehrano ne 

morejo pridobiti priporočene količine vitaminov in mineralov. Različne študije dokazujejo, da 
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vitamini, zaužiti z veliko svežega sadja in zelenjave, zmanjšujejo tveganje za nastanek raka 

ter bolezni srca in ožilja, ki pa so najpogostejše bolezni med starostniki (Pandel Mikuš in 

Poljšak, 2011). Trem intervjuvancem uživanje sadja in zelenjave povzročajo težave, zato 

imajo omejen vnos le-teh. To se kaže v izjavi: »Veliko sadja ne smem zaužiti, ker imam potem 

prebavne težave. Ne smem jesti solate, ker mi povzroča težave. Kdaj si skuham cvetačo, da 

zaužijem vsaj malo zelenjave.« Šest od desetih intervjuvancev večerja vsak dan, večerja pa naj 

bi bila lahek obrok (WHO, 2002). Iz rezultatov je razvidno, da si večina intervjuvancev za 

večerjo ne pripravlja nič kuhanega, ampak zaužijejo kruh, mlečne izdelke, zelenjavo ali 

mesne izdelke. Količina obroka ni prevelika, tako da lahko rečemo, da imajo lahko večerjo. 

Ostali štirje intervjuvanci za večerjo pojedo tisto, kar je ostalo od kosila, če ne ostane nič, 

potem večerje nimajo. Iz rezultatov je razvidno, da intervjuvanci uživajo enolično hrano, ne 

marajo sprememb, zato jedo tisto, na kar so navajeni in imajo radi. Tudi študije so pokazale, 

da je prehrana človeka s starostjo vedno manj raznolika (Pandel Mikuš in Poljšak, 2011). 

Prehrana starostnikov je prehrana z malo energije. Moški, starejši od 65 let, potrebujejo 2300 

kkal/dan, ženske pa 1800 kkal/dan (Referenčne vrednosti za vnos hranil, 2004). Po količini in 

vrsti zaužite hrane čez dan lahko sklepamo, da intervjuvanci ne zaužijejo prekomerne količine 

kalorij dnevno. Glede na prehransko piramido naj bi prehrana človeka vsebovala največ 

škrobnih živil, sledijo sadje in zelenjava, meso in mesni izdelki ter mleko in mlečni izdelki. 

Na vrhu piramide so živila, bogata s sladkorji in maščobami, kar pomeni, da naj jih v čim 

manjši meri vključujemo v jedilnik (Pokorn, 2003). Iz Preglednice 3 je razvidno, da prehrana 

intervjuvancev vsebuje največ škrobnih živil, kot so kruh in priloge (testenine, riž, krompir). 

Sadje in zelenjavo intervjuvanci zaužijejo manj pogosto in lahko sklepamo, da ne zaužijejo 

dovolj prehranske vlaknine. Prehranska vlaknina je pomembna, saj preprečujejo nastanek 

težav, ki pestijo večino starostnikov, kot so zaprtost, prekomerna telesna masa, povišan 

holesterol v krvi, sladkorna bolezen, žolčni kamni in arterioskleroza (Referenčne vrednosti za 

vnos hranil, 2004). Te težave imajo tudi nekateri intervjuvanci. Načrtovalci prehrane v Domu 

starejših občanov Metlika v jedilnik vsak dan vključijo zelenjavo ali sadje, tako intervjuvanci 

pridobijo koristne vitamine in minerale. Naslednja skupina najpogosteje zaužitih živil med 

intervjuvanci so mleko in mlečni izdelki, kar je skladno s priporočili. Iz te skupine živil 

najpogosteje uživajo razne mlečne namaze in mleko. Meso in mesni izdelki se ne pojavljajo 

pogosto na njihovem jedilniku. Nekateri si za malico, zajtrk ali večerjo privoščijo kakšno 

salamo, meso pa uživajo pri kosilu. Priporočen vnos beljakovin za moške je 54 g beljakovin 

na dan, za ženske pa 44 g na dan (Referenčne vrednosti za vnos hranil, 2004). Meso ni na 

njihovem jedilniku vsak dan, tako da potrebe po tej skupini živil niso zadovoljene. Živila, ki 
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se nahajajo na vrhu piramide, niso priporočljiva v vsakdanjem jedilniku. Iz jedilnika 

intervjuvancev je razvidno, da si redko privoščijo kakšno sladico oziroma živilo, bogato z 

maščobami in sladkorji. Tako hrano uživajo takrat, ko jih kdo od domačih povabi na kosilo 

oziroma ko oni koga od domačih gostijo pri kosilu. Med pogovorom z intervjuvanci sem 

zasledila, da jih je nekaj med njimi omenilo, da ne marajo preveč mastne hrane. Z maščobami 

naj bi starostniki pokrili do 30 % energijskih potreb, prevladovale naj bi nenasičene maščobne 

kisline (Referenčne vrednosti za vnos hranil, 2004). Te potrebe pokrijejo z dodatkom 

kakovostnih olj v prehrani (olivno olje, bučno olje). Vsi intervjuvanci so ovdoveli, osem 

intervjuvancev živi samih, dva živita skupaj z družinskimi člani. Način bivanja lahko vpliva 

na apetit in količino zaužite hrane, saj raziskave kažejo, da življenje brez partnerja in uživanje 

obrokov v osami zmanjšujeta vnos hrane in prehransko kakovost (Hughes, Bennett in 

Hetherington, 2004).  

Trije intervjuvanci morajo še posebno paziti na prehrano, saj imajo različne diete. 

Intervjuvanca z žolčno dieto imata omejen vnos sadja in zelenjave, česar se tudi držita. Poleg 

tega se jima odsvetuje mastna hrana, zato je ne uživata. Intervjuvanec s sladkorno boleznijo 

pa mora živeti po načelih zdrave prehrane, pomembno je, da ima več manjših obrokov. Kosilo 

mu vsak dan dostavijo na dom in je pripravljeno po priporočilih za sladkorne bolnike, sam pa 

si pripravi zajtrk in večerjo. Živil, bogatih s sladkorjem, ne uživa, več pozornosti pa bi moral 

posvetiti načelom zdravega prehranjevanja in začeti v vsakdanjik vključevati malico. 

Po količini zaužite tekočine so si med intervjuvanci rezultati podobni. Sedem intervjuvancev 

spije en liter tekočine dnevno, dva intervjuvanca spijeta pol litra tekočine dnevno, en 

intervjuvanec pa ima omejen vnos tekočine dnevno in lahko spije največ en liter tekočine na 

dan. Intervjuvanci najpogosteje pijejo vodo, čaj, sokove, špricer1 in kompot. Nihče si čaja ne 

sladka, kar je zdravo, saj priporočila zdrave prehrane poudarjajo zmanjševanje enostavnih 

sladkorjev. Intervjuvanci spijejo premalo tekočine dnevno. Priporočena količina znaša namreč 

minimalno 1,5 litra dnevno. Priporočeno je pitje vode ali nesladkanih zeliščnih čajev. Mleko 

in mlečni izdelki se ne uvrščajo med napitke (Gabrijelčič Blenkuš idr., 2010). Da 

intervjuvanci premalo pijejo, se zavedajo, kar potrjuje naslednja izjava: »Vem da premalo 

pijem, ampak nisem žejna. Zaradi tega sem že imela težave, kot so slabost, omotičnost.« Eno 

intervjuvanko zdravje ovira pri pitju, saj pravi: »Ne smem veliko piti, ker se mi voda nabira na 

pljučih. Maksimalno lahko spijem en liter dnevno.«  

                                                 
1 Vino in mineralna voda z CO2 
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Trije intervjuvanci uživajo prehranska dopolnila, sedem pa jih ne uživa. Na vprašanje, zakaj 

ne uživajo dopolnil, štirje intervjuvanci odgovarjajo: »Ne, ker jih ne potrebujem.« Dva 

intervjuvanca ne poznata prehranskih dopolnil in jih zato ne uživata, ena intervjuvanka pa ima 

že tako dovolj zdravil, ki jih mora dnevno uživati, in ji jemanje dodatnih tablet ne ustreza. 

Dva intervjuvanca uživata magnezij proti krčem in za okrepitev kosti, ena intervjuvanka pa 

uživa poleg magnezija še vitamin C proti krčem. Prehranska dopolnila obogatijo osiromašeno, 

enolično prehrano, pri čemer pride do pomakanja hranilnih snovi. Raziskave so pokazale, da 

je k taki prehrani smiselno vključevati prehranska dopolnila (Pokorn, 2003). Z analizo 

jedilnikov intervjuvancev sem ugotovila, da je njihova prehrana enolična in ni bogata z vsemi 

prehranskimi hranili. V starosti pride predvsem do pomanjkanja vitaminov B, C, D, E in 

betakarotena. Starostniki imajo tudi zmanjšan vnos kalcija, železa, magnezija in cinka (Okorn, 

2013). Intervjuvanci, ki uživajo dopolnila, se zavedajo, kako pomembno je za njih uživanje 

le-teh, saj pozitivno vplivajo tako na njihovo zdravje kot počutje. Eni intervjuvanki je 

dopolnila priporočil zdravnik, ostali dve jemljeta dopolnila po nasvetih domačih. Po drugi 

strani pa lahko po rezultatih sklepamo, da nekateri niso seznanjeni s pomenom prehranskih 

dopolnil, saj jih ne poznajo. Nekateri samozavestno odgovarjajo, da jih ne potrebujejo. Ena 

intervjuvanka je to komentirala tako: »Uživam veliko sadja in zelenjave, zato menim da jih ne 

potrebujem.« Pomembno se je zavedati, da so prehranska dopolnila namenjena dopolnjevanju 

prehrane in ne zdravijo oziroma ne preprečujejo bolezni (Okorn, 2013). 

 

3.6.3 ZDRAVSTVENE TEŽAVE STAROSTNIKOV 

 
Fiziološke spremembe, ki se pojavijo v starosti, lahko imajo velik vpliv pri hranjenju. 

Zanimalo me je, kakšne težave se pojavijo ob hranjenju in kako to vpliva na stanje 

prehranjenosti. Ugotavljala sem, kakšno je zdravstveno stanje intervjuvancev in koliko tablet 

morajo zato dnevno jemati.  

Šest intervjuvancev ne opaža težav, ki bi se pojavile pri hranjenju, medtem ko ostali opažajo 

težave. Največkrat se pojavljajo težave s prebavo. Dve intervjuvanki opažata zaprtost, ena 

intervjuvanka ima prebavne težave po zaužitju, druga pa težave z želodcem. Poleg že opisanih 

težav se pojavljajo še druge težave, ki jih ovirajo pri prehranjevanju, kot so težave pri 

žvečenju zaradi oslabljene čeljusti, oslabljen vid, pomanjkanje apetita, težave pri požiranju in 

alergijske reakcije na določene živila. Dokazano je, da se s starostjo znižuje vnos hranil v telo 

(Donini, Savina in Cannella, 2003). Vse naštete težave intervjuvancev lahko pripeljejo do 
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tega, da vnašajo manjše količine hrane v telo, spuščajo obroke ali pa se izogibajo določeni 

hrani, ki jim takšne težave povzroča. Študije so pokazale, da na stanje prehranjenosti vplivajo 

zmanjšan apetit in slabša okušalna občutljivost, problemi z zobovjem, zmanjšana zmožnost 

nakupovanja in kuhanja (Mowe in Bohmer, 1996). Številni avtorji navajajo primarne 

(socialna izolacija, slab vid, zavračanje hrane, organske bolezni, funkcionalne motnje prebavil 

itd.) in sekundarne (pomanjkanje apetita, oteženo žvečenje, preslabo vsrkavanje snovi, 

enolična hrana itd.) vzroke motenj hranjenja (Kobentar in Marinič, 2010). Opazimo lahko, da 

se prepletajo tako primarni kot sekundarni vzroki, vse to pa vpliva na nezadosten vnos 

potrebnih hranil v telo.  

Ko starostnike povprašamo o zdravju, radi potarnajo, kaj vse jim otežuje življenje. Devet od 

desetih intervjuvancev ima določene zdravstvene težave, en intervjuvanec moškega spola pa 

odgovarja, da je popolnoma zdrav in tudi ne uživa nobenih tablet. Najpogostejše zdravstvene 

težave, ki jih navajajo intervjuvanci, so: bolezni srca in ožilja, povišan krvni tlak, povišan 

holesterol in težave s prebavili. Navajajo še slabši vid, težave z odvajanjem vode in 

zastajanjem vode, težave s strjevanjem krvi ter sladkorno bolezen. Trije intervjuvanci jemljejo 

pet tablet dnevno, dva intervjuvanca jemljeta šest tablet dnevno, dva intervjuvanca jemljeta 

dve tableti dnevno, ena intervjuvanka jemlje tri tablete dnevno, ena intervjuvanka pa kar 

dvanajst tablet dnevno. Uživanje zdravil vpliva na prebavo, kar pomeni, da lahko pripomore 

tudi k težavam pri prebavi nekaterih intervjuvancev. Na zdravje vplivajo številni dejavniki: 

socialno, ekonomsko in zunanje okolje, osebne značilnosti in življenjski slog. Najpogostejše 

bolezni, ki prizadenejo starostnike, so bolezni srca in ožilja. Starostniki se soočajo še z 

naslednjimi boleznimi in starostnimi spremembami: aterosklerozo, sladkorno boleznijo, 

rakom, motnjami spomina in razpoloženja, ginekološkimi in urološkimi težavami, težavami z 

vidom in sluhom, okužbami, pogostejšimi poškodbami itd. Na zdravje lahko starostniki 

vplivajo z zdravo prehrano in redno telesno aktivnostjo (Vertot, 2010). Rezultati naše 

raziskave potrjujejo že znana spoznanja o najpogostejših zdravstvenih težavah starostnikov. 
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3.6.4 AKTIVNOSTI IN SOCIALNE MREŽE STAROSTNIKOV 

 
Upokojitev je za tiste, ki so uživali v svojem poklicu, breme, za druge pa čas, ki ga lahko 

izkoristijo za dejavnosti po svoji izbiri, saj imajo časa na pretek. Moj namen je bil ugotoviti, 

kaj čez dan počnejo starostniki oziroma kakšne konjičke imajo. S starostjo se telo spremeni, 

mišicam pešajo moči, zato se priporoča redna telesna aktivnost. Zanimalo me je, koliko so 

starostniki aktivni čez dan. Starostniki, ki živijo doma, kdaj pa kdaj potrebujejo kakšno 

pomoč. Spraševala sem se, kdo jim priskoči na pomoč in pri katerih opravilih. Hrana je 

dražja, pokojnine so majhne. Zanimalo me je, kako se intervjuvanci soočajo s cenami v 

trgovinah in ali gledajo na ceno, ko gredo po nakupih. Intervjuvala sem starostnike s 

podeželja, zato sem ugotavljala, ali sami kaj pridelujejo in zakaj jim je to pomembno. 

Najpogostejše aktivnosti, ki jih izvajajo intervjuvanci, so: 

- gledanje televizije (devet intervjuvancev), 

- druženje z družinskimi člani in prijatelji (osem intervjuvancev), 

- branje časopisov, revij in knjig (šest intervjuvancev), 

- sprehodi (šest intervjuvancev), 

- opravljanje hišnih opravil (pet intervjuvancev), 

- delo na vrtu (štirje intervjuvanci), 

- skrb za živali (trije intervjuvanci), 

- poslušanje radia (dva intervjuvanca), 

- skrb za vinograd (dva intervjuvanca) in 

- skrb za kmetijo, reševanje križank, pisanje dnevnika in telovadba na sobnem kolesu (en                 

intervjuvanec). 

Prva tri mesta zasedajo neaktivne oziroma pasivne dejavnosti, pri čemer ni potreben telesni 

napor. Dvema intervjuvankama telesne aktivnosti onemogoča bolezensko stanje, kot sta slab 

vid in priklenjenost na voziček. Le šest od desetih intervjuvancev se dnevno odpravi na 

sprehod oziroma so aktivni vsaj pol ure. Le ena intervjuvanka je športno aktivna, vozi sobno 

kolo dvajset minut na dan. Priporočena količina gibanja za starostnike je pol ure dnevno, vsaj 

petkrat na teden (Berčič, 2005). Te norme se ne držijo vsi intervjuvanci in potrjujejo teorijo, 

da so starostniki premalo aktivni, aktivnost pa z leti še bolj upada. Pomembno se je zavedati 

vpliva aktivnosti na počutje in zdravje. Z redno telesno aktivnostjo se izboljšajo sposobnosti 

srca in ožilja, dihalne funkcije, mišična moč, gibalna sposobnost in koordinacija (Mazzeo in 

Tanaka, 2001). Potrebno bi bilo večje ozaveščanje starostnikov o tem. Najbolj primerna 

dejavnost za njih je hoja, kar potrjujejo tudi rezultati naše raziskave. Ne smemo spregledati 
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dela na vrtu in vinogradu ter skrb za kmetijo, ki so tudi aktivna opravila, katera ugodno 

vplivajo na zdravje posameznika. Pri tem je pomembno poudariti, da morajo biti telesne 

aktivnosti zmerne, saj lahko imajo v nasprotnem primeru negativne posledice. Intervjuvancem 

veliko pomeni stik z ljudmi, saj se vsak dan družijo z družino in prijatelji. Osem starostnikov 

živi samih, zato jim je družba toliko bolj pomembna. Najraje vidijo, če jih obiščejo družinski 

člani, kar se vidi v izjavi intervjuvanke: »Dolgčas mi je, ker živim sama in pogrešam sina ter 

vnuke, ki pa ne živijo blizu in me ne morejo obiskati vsak dan. Smo pa vsak dan v stikih preko 

telefona. Zelo se razumemo in me imajo zelo radi.« Intervjuvanka izpostavi osamljenost, ki je 

tegoba starostnikov, saj živi sama in toliko bolj ceni trenutke z družino. Družbo pa trem 

osebam delajo domače živali (mačka, pes), ki imajo zanje velik pomen, saj jih osrečujejo in 

zapolnjujejo prosti čas. To se kaže v izjavi: »Imam mačko, ki je odlična družba.«  

Starostniki se najbolj samostojne počutijo v domačem okolju, kjer si nekateri želijo bivati do 

konca življenja, zato je pomembno, da jim ob nemoči pomagamo. Vsakodnevna opravila, kot 

so oblačenje, osebna higiena, uporaba stranišča in kopalnice, hranjenje, vstajanje iz postelje in 

gibanje po stanovanju, vsi intervjuvanci opravljajo samostojno. Pri instrumentalnih 

vsakodnevnih opravilih, kot so kuhanje in priprava hrane, čiščenje stanovanja, pranje in 

likanje perila, drobna popravila v hiši, nakupovanje in denarni posli, pa potrebujejo pomoč 

(Rant, 2012). Pet intervjuvancev je navedlo, da je skrb za hišna opravila na njihovem 

vsakdanjem urniku. Sami opravijo lažja gospodinjska opravila (pometanje, brisanje prahu, 

pomivanje) in manjše nakupe v trgovini. Pomoč potrebujejo pri težjih gospodinjskih opravilih 

(čiščenje stanovanja, pranje in likanje, popravila v hiši) in večjih nakupih. Pri večini jim na 

pomoč priskočijo družinski člani (sin, hči, vnuki, nečaki, snaha), eni intervjuvanki pa pomaga 

soseda. Ena intervjuvanka se poleg pomoči domačih poslužuje še storitve pomoči na domu 

dvakrat mesečno, pomoč pa ji nudijo pri nakupih in opravkih. Nekateri intervjuvanci živijo v 

bolj odročnih vaseh, kjer je prva trgovina daleč stran, zato se en intervjuvanec po nakupih 

odpravi kar v potujočo trgovino, ki pripelje mimo vsak dan, in nakupi vse potrebno. To mu 

omogoča večjo samostojnost, saj ne potrebuje nikogar, da bi ga odpeljal po nakupih v 

oddaljeno trgovino. Dva intervjuvanca sta čisto samostojna in ne potrebujeta pomoči. Na 

drugi strani pa sta dva intervjuvanca, ki ne opravljata instrumentalnih vsakodnevnih opravil 

samostojno. Eno intervjuvanko ovira bolezen, saj je na vozičku, druga intervjuvanka pa živi v 

hiši skupaj z ostalimi družinskimi člani in oni opravljajo vse potrebno. Tu lahko izpostavimo 

materialno funkcijo družine, ki jo v obliki pomoči pri opravilih nudi poleg druženja (Ramovš, 

2003). Intervjuvanci najbolj zaupajo družini, saj jo dobro poznajo in radi sprejmejo njeno 
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pomoč. Pri tem ne smemo pozabiti na obremenjenost družin, ki ne živijo s svojimi starši, zato 

jim to vzame toliko več časa in usklajevanja, da jim lahko pomagajo.  

Vsi intervjuvanci so doma iz okolice Metlike. Dva intervjuvanca nimata vrta zaradi 

pomanjkanja prostora. Dva intervjuvanca sta včasih imela vrt, ker pa ne moreta več skrbeti 

zanj, sta to dejavnost opustila. Prevladujejo pa intervjuvanci, ki imajo vrt, saj zanj skrbi šest 

intervjuvancev. Na vrtu imajo zelenjavo, rože in zelišča. En intervjuvanec ima poleg vrta še 

kmetijo z živalmi, za katero skrbi ob pomoči družine. Dva intervjuvanca moškega spola imata 

tudi vinograd, saj so vinogradi značilni za to območje. Samooskrba intervjuvancem veliko 

pomeni, saj vedo, kaj pridelajo, pri tem pa se tudi nekaj prihrani, saj je ceneje pridelovati 

zelenjavo doma, kot pravijo intervjuvanci. Pridelke porabijo zase, veliko pa tudi podarijo 

svojim domačim in se jim tako oddolžijo za vso pomoč. 

Polovici intervjuvancem se zdi hrana draga, drugi polovici spet ne, večina pa se strinja, da so 

od nekdaj navajeni živeti skromno. Vedno varčujejo, tako da si privoščijo le nujne stvari, 

kakšne stvari pa jim včasih prinese družina. Tisti, ki imajo vrt, večino zelenjave pridelajo 

sami in pri tem privarčujejo. 
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3.7 SKLEP 
 
V diplomskem delu sem postavila štiri hipoteze, ki sem jih preverila z intervjujem. Na podlagi 

rezultatov lahko sprejmem oziroma zavrnem posamezno hipotezo. V nadaljevanju so 

predstavljeni komentarji hipotez. 

 

- H1: Starostniki se odločajo za dostavo hrane na dom zaradi nezmožnosti samostojne 

priprave obrokov. 

Osem intervjuvancev navaja kot razlog za naročanje hrane na dom nezmožnost samostojne 

priprave obrokov. Pri samostojni pripravi obrokov jih ovirata bolezen ali pa neznanje pri 

kuhanju. Pomoč domačih je zaradi načina življenja omejena. To hipotezo lahko potrdim. 

 

- H2: Prehrana starostnikov ni raznolika. 

Raznolika prehrana vsebuje vse skupine živil, s katerimi se zagotavljata pestrost in ustreznost 

hrane in prehrane. Intervjuvanci so navedli nekaj živil, ki jih običajno zaužijejo. Jedo tisto, 

kar jim je dobro in kar poznajo ter ne uvajajo novih jedi. Za zajtrk jedo škrobna živila (kruh, 

kosmiči), mleko in mlečne izdelke (namazi, jogurt) in mesne izdelke (salame). Za malico 

večinoma jedo sadje. Za kosilo običajno uživajo juho, mesno jed, prilogo in solato, za večerjo 

pa podobna živila, kot jih jedo za zajtrk. Večina obrokov je običajno podobno sestavljena, 

kosila pa so sestavljena kot v domu, iz katerega jim hrano dostavljajo. Ocenjujem, da je 

večina obrokov zaradi uporabe enakih živil dokaj enolična, zato lahko hipotezo potrdim. 

 

- H3: Starostniki zaužijejo premalo obrokov dnevno. 

Le pet intervjuvancev vsak dan zaužije štiri obroke: zajtrk, malico, kosilo in večerjo. Ostali 

izpuščajo predvsem malico, saj nimajo apetita oziroma niso lačni. Nekateri za večerjo 

zaužijejo jedi, ki so ostale od kosila, če nič ne ostane, so brez večerje. Hipotezo, da starostniki 

ne zaužijejo dovolj obrokov dnevno, lahko potrdim. 

 

- H4: Starostniki zaužijejo premalo tekočine. 

Osem intervjuvancev spije en liter tekočine dnevno, dva pa pol litra tekočine. Ocenjujem, da 

starostniki zaužijejo premalo tekočin dnevno, saj je priporočljivo spiti minimalno liter in pol 

tekočine dnevno, zato lahko potrdim hipotezo. 
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Z analizo intervjujev lahko podam zaključek o prehranskih navadah starostnikov, ki živijo v 

domačem okolju. Storitve, ki so namenjene starostnikom, jim omogočajo večjo samostojnost. 

Z dostavo hrane na dom imajo zagotovljen dobro načrtovan obrok, ki naj bi bil raznolik in 

hranilno bogat. Zaradi nezmožnosti samostojne priprave si intervjuvanci ne morejo zagotoviti 

toplega obroka brez pomoči drugih. Kljub dostavljenemu kosilu si morajo intervjuvanci ostale 

obroke pripraviti sami. Zaužijejo tisto, kar poznajo in je dobrega okusa, pri tem pa ne gledajo 

na hranilno vrednost in raznolikost obrokov. Večina pije nesladkane čaje in vodo, kar je 

priporočeno, vendar je zaužita količina majhna. Občutek za žejo se z leti manjša, zato bi bile 

potrebne dodatne spodbude starostnikov pri povečanem uživanju tekočin. Osiromašeno 

prehrano lahko dopolnjujemo s prehranskimi dopolnili. Iz rezultatov je razvidno, da nekateri 

intervjuvanci dodajajo v prehrano dodatke, ki jim lajšajo določene zdravstvene težave. Večina 

intervjuvancem ima težave s povišanim krvnim tlakom in holesterolom, kar lahko privede do 

večjega tveganja za bolezni srca in ožilja. Težave s srcem prevladujejo med intervjuvanci, 

sledijo jim težave s prebavili. Bolezenska stanja zdravijo z uživanjem tablet, ki pa lahko 

neugodno vplivajo tudi na zmanjšan vnos hranil. Pomembno je, da se človek giblje, saj ima 

gibanje številne pozitivne učinke. Na podlagi rezultatov lahko potrdim, da se starostniki malo 

gibajo, saj jih pri tem ovirajo bolezenska stanja. Tisti, ki imajo vrtove, so bolj aktivni, kar 

ugodno vpliva na njihovo počutje in posledično na zdravje. Vse aktivnosti morajo biti zmerne 

ter prilagojene starosti in zmožnostim. Tisti intervjuvanci, ki jih ovira bolezen, se gibljejo 

pretežno v stanovanju. Še posebej njim toliko bolj pomeni druženje z družino. Tako preženejo 

osamljenost in izkoristijo pomoč pri opravilih, ki jih ne zmorejo opraviti sami. Osamljenost je 

pri njih še večja, saj so vsi brez partnerja, nekateri živijo sami. Ne smemo zanemariti podatka 

o povprečni starosti intervjuvancev, ki znaša 83 let, višja starost pa lahko doprinese k 

povečanim težavam. Vsi opisani dejavniki, zlasti pa bolezni in osamljenost, vplivajo na 

zmanjšan vnos hranil, kar pripelje do slabše prehranjenosti.  

Ne smemo spregledati poteka življenja starostnikov, ki ne živijo v domovih za starejše 

občane. Posebno pozornost je treba nameniti vrsti in količini zaužite hrane ter načinu 

prehranjevanja. Zagotavljati jim moramo ustrezno oskrbo, poskrbeti za socialne stike in jih 

spodbujati k rednemu uživanju hrane in pijače. V diplomskem delu sem preučila prehranske 

navade starostnikov, ki živijo v domačem okolju kljub visoki starosti, in spoznala ovire, ki jim 

stojijo na poti. Spoznala sem vzroke za izpuščanja obrokov, enolično prehrano, premajhen 

vnos tekočine in neaktivno življenje. Starostnikom z leti pešajo moči, pojavijo se različne 

bolezni, kar pa privede do manjše samostojnosti in večje odvisnosti od pomoči drugih. 

Mogoče se starostniki zavedajo pomembnosti rednega gibanja in priprave zdravih obrokov, 
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vendar jih pri tem ovira bolezensko stanje. Med intervjuji sem spoznala problem osamljenosti 

starostnikov in pomembnost socialnih stikov z domačimi, ki jim predstavljajo varnost, družbo 

in pomoč v stiski. Njihova beseda jim veliko pomeni, zato bi lahko starostnike spodbujali pri 

gibanju in jim nudili prehransko oskrbo. K boljšim prehranskim navadam lahko pripomore 

tudi osebje, ki skrbi za prehransko oskrbo starostnikov na domu. Načrtovalci hrane v domu 

starejših občanov bi se lahko posvetili tudi ozaveščanju starostnikov o zdravi prehrani. 
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PRILOGE 
 

Priloga 1: Vprašanja za intervju 
 

OSEBNI PODATKI 

1. Spol 

2. Starost 

3. Izobrazba 

4. S kom živite (zakonski stan) 

 

PODATKI O PREHRANI 

1. Koliko časa prejemate hrano na dom?  

2. Kolikokrat ste naročeni na dostavo hrane v tednu in katere obroke prejemate? Ste 

zadovoljni z dostavo in kakovostjo hrane? 

3. Na kakšno vrsto hrane ste naročeni? Če prejemate dietno, povejte katero. 

4. Zakaj ste se odločili za dostavo hrane na dom?  

5. Si tudi sami pripravite kakšen obrok? Kakšen obrok in kako si ga pripravite? 

6. Kaj počnete čez dan? 

7. Koliko kozarcev tekočine popijete na dan (katero)?  

8. Ali uživate kakšno prehransko dopolnilo in zakaj? 

9. Težave, ki vas ovirajo pri prehranjevanju? 

10. Kakšno je vaše zdravstveno stanje? Koliko različnih zdravil uživate dnevno? 

11. Kako skrbite za svoje osebne potrebe oziroma, na koga se obrnete, ko potrebujete 

pomoč pri opravilih (pranje, nakupu, ...)? 

12. Ali katero hrano sami pridelate doma? 

13. Ali se vam zdi hrana draga? Bi si privoščili kaj več, če bi si lahko? Kaj bi si želeli 

kupiti/jesti, pa ne morete? 


