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Povzetek 

Debelost postaja eden največjih izzivov tako javnega zdravja kot medicine dela,  tako 

v svetu, kot tudi pri nas. Prevalenca oseb s prekomerno telesno maso je leta 2014 v 

Sloveniji znašala 64% (leta 1990 le 49,5%). Porast debelosti pripisujemo 

prekomernemu energetskemu vnosu, telesni nedejavnosti in dedni dovzetnosti 

(poleg tega pa so pomembne tudi genetske mutacije, presnovne motnje, zdravila, 

psihiatrične bolezni…) Debelost je povezana s povečanim tveganjem za nastanek 

sladkorne bolezni tipa 2, različnih vrst raka, z nastankom zvišanega krvnega tlaka ter 

boleznimi srca in žilja. Prav tako predstavlja dejavnik tveganja za nastanek jetrnih 

bolezni, žolčnih kamnov, ortopedskih zapletov, dermatoloških sprememb, nevroloških 

in hormonskih motenj ter psihosocialnih posledic. Debelost po podatkih Svetovne 

zdravstvene organizacije porablja 2–8 % sredstev zdravstvenega sistema in je 

odgovorna za 10–13 % smrti v različnih območjih evropske regije. Raziskave so 

pokazale, da je debelost pomemben dejavnik tveganja za odsotnost z dela. Poleg 

tega pa se debelost povezuje tudi s povečanjem neposrednih stroškov zdravstvene 

oskrbe. Številne raziskave so pokazale, da je stopnja poškodb na delovnem mestu 

višja pri zaposlenih s prekomerno telesno maso. Trajanje obdobja debelosti in 

stopnja debelosti sta povezani z večjim tveganjem za invalidnost. Med ukrepi za 

zmanjševanje prekomerne telesne mase so na prvem mestu spremembe 

življenjskega sloga (uravnotežena prehrana, diete, ki so učinkovite le na krajša 

časovna obdobja  ter ustrezna telesna aktivnost za vzdrževanje želene telesne mase 

na daljše obdobje). Ostali ukrepi kot npr. bariatrične operacije, zdravila, kot so 

inhibitorji absorbcije maščob oz za zmanjševanje apetita pa se vsaj pri nas 

uporabljajo redkeje in kot taki ne spodijo v programe promocije zdravja v podjetjih. 

Delovno okolje poleg programov promocije zdravja za urejanje telesne mase z 

zdravim življenjskim slogom in s tem vplivanja na produktivnost zaposlenih in 

zmanjševanja posrednih in neposrednih stroškov dela zahteva pri soočanju z 

debelostjo tudi ustrezne prilagoditve delovnega okolja (ergonomija delovnega mesta, 
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ustrezna organizacija dela, telesnih aktivnosti med in po delu, urejanja prehrane (tudi 

dietne)  med delom ipd.), kar vse je naloga in izziv tudi za slovensko medicino dela. 

Ključne besede: debelost, delazmožnost, promocija zdravja, medicina dela. 

 

Abstract 

Overweightness is becoming one of the biggest challenges faced both by the public 

healthcare system in general and by occupational medicine, in Slovenia as well as 

globally. In 2014, the prevalence of overweightness in Slovenia was 64% (up from 

49.5% in 1990). The increase can be attributed to excessive caloric intake, physical 

inactivity and genetic predisposition (other factors include genetic mutations, 

metabolic disorders, use of medical drugs, psychiatric disorders, etc.). 

Overweightness is connected to increased risk of type II diabetes and of various 

cancers, to increased blood pressure, and to different cardio-vascular diseases. It is 

also a risk factor for liver disease, gallstones, orthopaedic complications, 

dermatological issues, neurological and hormonal disorders, and adverse psycho-

social effects. According to the World Health Organization, overweightness is costing 

anywhere from 2 to 8% of all healthcare funds and is connected to 10 to 13% of all 

deaths in various European regions. Research has shown that overweightness is 

also a significant risk factor for health-related absence from work. Furthermore, 

overweightness is connected to increased costs of healthcare. Numerous studies 

have shown that occupational injuries are more common in overweight employees. 

The duration for which an individual has been overweight and the level of their 

overweightness are also related to increased risk of disability. Overweightness can 

primarily be reduced by effecting certain lifestyle changes (switching to a balanced 

diet, short-term dieting, physical activity to keep a healthy weight in the long term). 

Other measures, such as bariatric surgery, or the use of medical drugs such as 

lipase inhibitors or appetite suppressors, are rarely used, at least in Slovenia, and as 

such play no part in health awareness programmes in the private sector. In addition 

to such health awareness programmes that aim to fight overweightness by promoting 

healthy lifestyles and to thus increase the productivity of employees and reduce the 

direct and indirect costs of labour, employers should also adapt their working 

environments appropriately (workplace ergonomics, appropriate work organization, 

physical activities during and after work, provision of foods (including those specific to 

certain diets) during working hours, etc.) – and these are also some of the challenges 

faced by Slovenian specialists of occupational medicine. 

Keywords: overweightness, ability to work, health awareness, occupational 

medicine. 
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Uvod  

Javno zdravje je v zadnjih desetletjih izpostavilo debelost kot enega ključnih 

javnozdravstvenih problemov 21. stoletja. Svetovna zdravstvena organizacija je  leta 

1997 debelost uvrstila  med kronične presnovne bolezni. Čezmerna hranjenost in 

debelost naraščata v vseh evropskih državah. V Sloveniji je prekomerno težkih  

približno polovica moških in tretjina žensk, debelih 17% moških in 14% žensk, pri 

otrocih pa je prekomerno telesno težkih skoraj tretjina dečkov  in dobra četrtina 

deklic. Projekcije kažejo, da se bo stanje še poslabševalo. Po podatkih Svetovne 

zdravstvene organizacije debelost porablja 2–8 % sredstev zdravstvenega sistema in 

je odgovorna za 10–13 % smrti v različnih območjih evropske regije. 

Debelost je torej kronična presnovna bolezen, za katero je značilno čezmerno 

kopičenje maščevja v telesu. Zvečana telesna masa sama torej še ne pomeni 

debelosti, saj je lahko večja na račun mišic, kosti ali edemov. Razlikujemo dve obliki 

debelosti: pretežno hiperplastično debelost, pri kateri je povečano predvsem število 

maščobnih celic in pretežno hipertofično debelost, pri kateri so povečane maščobne 

celice, manj pa njihovo število. Hiperplastična debelost se pretežno razvije pri otrocih, 

hipertrofična pa pri odraslih. Pri skrajni debelosti praviloma pride tako do povečanja 

števila kot velikosti maščobnih celic. Zelo debel človek ima do 4-krat več adipocitov, v 

katerih je 2-krat toliko maščob kot pri vitkem človeku. 

Glavni vzrok debelosti in čezmerne hranjenosti je neravnovesje med energijskim 

vnosom in porabo. Debelost nastane, kadar s hrano v telo vnešena energija presega 

porabo energije. Na vsakih 9,3 kalorij preveč nastane v telesu okoli 1g maščevja. 

Maščevje je pri človeku razporejeno pod kožo, v trebušni votlini in v organih, zlasti v 

jetrih.  

Pri sodobnem človeku se povečuje vnos energijsko bogate hrane, ki je bogata z 

maščobami, s soljo, sladkorji ter osiromašena z vitamini, minerali in z drugimi 

mikrohranili. Nenormalne vzorce hranjenja pogosto opazimo v industrializiranih 

okoljih, kjer ljudje s »hitro hrano«, bogato z maščobami, vnesejo v telo ogromno 

kalorij. Pomemben vpliv na hranjenje ima tudi občutek nagrade ob uživanju hrane, pri 

čemer imata pomembno vlogo limbični in dopaminski sistem. 

Zmanjšala se je tudi telesna dejavnost zaradi sedeče narave dela, spremenjenih 

oblik transporta in večje urbanizacije. Človek pri normalni aktivnosti dnevno porabi 25 

do 30 % vse porabljene energije za mišično delo, pri fizičnih delavcih se ta delež 

poveča na 60 do 70 %. Ob premajhni telesni aktivnosti vnos energije s hrano 

presega potrebe po energiji, zato je najučinkovitejši način zmanjševanja maščobnih 

zalog v telesu in hujšanja telesna aktivnost. 

Spremembe v prehranskih vzorcih in telesni dejavnosti so pogosto posledica 

okoljskih in socialnih sprememb, povezanih z razvojem in s pomanjkanjem podpornih 

politik na področju zdravja, izobraževanja ter ozaveščanja, kmetijstva, transporta, 

urbanega načrtovanja, okolja, predelave, distribucije in trženja hrane. V povezavi z 

debelostjo je močno prisoten socialno-ekonomski vidik, o čemer poročajo številne 
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evropske države. Največ debelosti je prisotne prav med revnimi in slabše 

izobraženimi. Socialno-ekonomske neenakosti v povezavi z debelostjo se kažejo v 

različnih prehranjevalnih navadah med družbenimi sloji in drugih tveganih vedenjih 

(npr. telesna nedejavnost), kar največkrat vodi tudi do neenakosti v zdravju. 

Hormonske motnje so redko primarni vzrok debelosti. Hipotalamična debelost se 

razvije po poškodbi glave, zaradi tumorja ali operativnega posega v področju 

lobanjske baze, ki poškodujejo centre za lakoto in sitost in je zelo trdovratna za 

zdravljenje. Centralna debelost in atrofija mišic, ki sta posledici čezmernega 

delovanja kortizola, spremljata Cushingov sindrom. Hipotiroza zmanjša presnovo in 

porabo energije, zato lahko telesna masa poraste za nekaj kilogramov. Pri bolnicah s 

sindromom policističnih jajčnikov je debelost prisotna v 50%. Veliko pogosteje so 

hormonske motnje posledica in ne vzrok debelosti. 

Med nevrogenimi vzroki je najpogostejša motnja v organizaciji in povezavi nevronov 

med centri za hranjenje, sledijo gensko spremenjeni receptorji in nevrotransmiterji, ki 

sodelujejo pri uravnavanju hranjenja. Navadno debeli ljudje v primerjavi z vitkimi ob 

enaki porabi energije na kilogram telesne teže občutijo veliko večjo lakoto. Sistem 

uravnavanja vnosa hrane pri debelih zahteva večje energijske rezerve v telesu. 

Pogoji za občutek sitosti se dosežejo pri večjih energetskih zalogah v telesu. 

Stanje prehranjenosti je pri ljudeh v normalnih življenjskih razmerah lahko tudi 

genetsko pogojeno. Odkrili so čez 250 genetskih označevalcev, ki vplivajo na 

spremenljivke, s katerimi opredelimo stanje prehranjenosti, kot so: indeks telesne 

mase, debelina kožne gube, obseg pasu in odstotek maščobe v telesu. V zelo redkih 

primerih ekstremne debelosti, ki se pojavi že v zgodnjem otroštvu, so ugotovili 

mutacije v posameznih genih za proteine, ki uravnavajo energetsko bilanco (leptin in 

njegov receptor, alfa –melanokortin spodbujajoči hormon in melanokortinski 

receptor). To so monogenske oblike debelosti. Navadna debelost  je poligenska 

bolezen: deduje se le nagnjenost k debelosti, od dejavnikov okolja pa je odvisno, ali 

se bo debelost razvila. Dejstvo je, da se debelost zelo pogosto ponavlja v družini. Pri 

družinski debelostih težko določimo, ali gre za vpliv prekomernega hranjena in 

premajhne telesne aktivnost kot posledice družinskih navad ali pa za podedovane 

genske anomalije. Predvideva se, da je le okoli 30 % družinske debelosti dedne. Vse 

ostale družinsko pogojene debelosti so povezane z načinom družinskega življenja. 

Pri genetsko pogojeni debelosti ločimo: debelost zaradi anomalij v uravnalnih 

mehanizmih v hipotalamusu in debelost zaradi metabolnih motenj tako, da prevlada 

anabolizem nad katabolizmom maščob. Možen vzrok za to je encim lipoproteinska 

lipaza (LPL), ki ga izločajo adipociti, njegova aktivnost pa je pri debelih ljudeh 

povečana. Encim se pritrdi na endotel kapilar in poveča hidrolizo trigliceridov iz 

plazemskih lipoproteinov do maščobnih kislin. Te lahko prehajajo iz kapilar v 

adipocite, ki iz njih sintetizirajo nove zaloge maščob. 

Tudi prehranjenost v otroški dobi je povezana z razvojem debelosti pri odraslem 

človeku. Tu gre predvsem za ohranjeno navado neprekinjenega hranjenja, ki so jo 

vzpostavili starši v strahu, da otrok ne bi bil dobro hranjen, ki se nadaljuje tudi v 
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obdobju adolescence in kasneje. Če je otrok debel v starosti od pet  do deset let  in 

ima vsaj enega debelega starša, se bo debelost razvijala v odraslo obdobje kot 

progresivna debelost. Otroci, ki so se rodili s prenizko porodno težo, pozneje v 

življenju pogosto razvijejo debelost in odpornost  na insulin. Pri dojenih otrocih je v 

odrasli dobi manj debelosti.  

Ženske se pogosteje zredijo po puberteti, v nosečnosti, nekatere med jemanjem  

hormonskih kontracepcijskih tablet, zelo pogosto pa po menopavzi, ko se maščoba 

kopiči centralno.  

Psihološki dejavniki, kot so stanja kroničnega stresa in nerešljivih frustracij, pri 

nekaterih ljudeh vodijo v čezmerno uživanje hrane in debelost. Debelost je 

pogostejša pri nekaterih psihičnih boleznih tudi zaradi zdravljenja z zdravili, ki 

povečujejo apetit ali zmanjšujejo porabo energije. 

V Sloveniji postaja debelost velik javnozdravstveni problem, ki zmanjšuje dolžino in 

kakovost življenja s pojavom različnih obolenj. Debelost je povezana s povečanim 

tveganjem za nastanek sladkorne bolezni tipa 2, različnih vrst raka, z nastankom 

zvišanega krvnega tlaka ter boleznimi srca in žilja. Prav tako predstavlja dejavnik 

tveganja za nastanek jetrnih bolezni, žolčnih kamnov, ortopedskih zapletov, 

dermatoloških sprememb, nevroloških in hormonskih motenj ter psihosocialnih 

posledic. Epidemiološke in eksperimentalne raziskave kažejo, da je debelost v 

povezavi s preobilno in z energijsko gosto hrano ter s telesno nedejavnostjo vodilni 

dejavnik tveganja pri nastanku različnih oblik raka, predvsem raka na maternici, 

debelem črevesu, ledvicah, trebušni slinavki, na požiralniku, raka na dojkah v 

pomenopavzalnem obdobju pri ženskah ter limfoma in levkemije. 

 

Normalna- idealna telesna masa 

Normalno in idealno maso razberemo iz razpredelnic, ki so sestavljene po statističnih 

podatkih. Pri normalni masi upoštevamo starost, spol, telesno višino in razvitost okostja 

in jo ugotavljamo na podlagi povprečnih statističnih vrednosti iz tabel.  

Idealna masa je tista, pri kateri je umrljivost najmanjša. Izkazalo se je, da je to normalna 

masa, ki bi jo človek imel pri 25 letih. Ali gre za debelost  pri zvečani, normalni ali celo 

zmanjšani telesni masi, določamo rutinsko z merjenjem debeline kožne gub, lahko pa 

tudi z merjenjem prevodnosti kože in podkožja.  

ITM je primeren kazalnik prehranjenosti za moške in ženske v starosti od 20 do 65 let,  

ne pa za otroke, mladostnike in starejše, ker je delež mišičja pri njih drugačen. 

 

Za oceno ogroženosti za srčno-žilne in presnovne zaplete, povezane z debelostjo, je 

pomemben obseg pasu, ki je v povezavi  s količino visceralnega maščevja, povezanega  

z omenjenimi zapleti.  

Glede na razporeditev maščobnega tkiv ločimo ginoidni, periferni ali hruškasti tip in 

androidni ali centralni tip debelosti. Pri  prvem se pogosteje pojavljajo zapleti, ki so 



6 
 

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

Centralna debelost pa je povezana z metaboličnimi motnjami, ki sodijo v zbolevanju za 

smrtonosnimi boleznimi 21. stoletja – sladkorna bolezen tipa 2, arterijska hipertenzija, 

srčnožilne bolezni. Oba tipa ločimo na pogled, objektivni kazalec pa je obseg pasu. 

Obseg pasu pove, ali ima bolnik povečano količino maščob v trebuhu (visceralna, 

abdominalna maščoba) in s tem povečano tveganje za razvoj sladkorne bolezni tipa 2 in 

srčnožilnih zapletov.  

 

 

Slika 1: Tipi debelosti 

 

Pri ljudeh z obilo visceralne maščobe se razvije skupek kliničnih in presnovnih znakov, ki 

jih imenujemo metabolični sindrom. Osnovni pogoje je visceralna debelost. O njej 

govorimo takrat, ko je obseg pasu pri moških večji ali enak 94 cm in pri ženskah 80 cm. 

Poleg tega morata biti prisotna vsaj še 2 od naslednjih 4 dejavnikov:  

- zvečan nivo trigliceridov (enako ali več kot 1,7 mmol/l ali specifično zdravljenje 

hipertrigliceridemije);  

- znižan nivo HDL holesterola (manj kot 1,03 mmol/l za moške in 1,29 mmol/l za ženske 

ali specifično zdravljenje dislipedimije te oblike);  

- zvečan krvni tlak (sistolični enak ali večji od 130 mm Hg ali diastolični enak ali večji od 

85 mm Hg ali že zdravljena hipertenzija);  

- zvečana koncentracija krvnega sladkorja (enaka ali večja  od 5.6 mmol/l ali že 

zdravljena sladkorna bolezen tipa 2).  

https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjXmt-lmYzZAhVPJ1AKHfEnDMcQjRx6BAgAEAY&url=https://www.sensilab.si/news/vrste-mascobnega-tkiva&psig=AOvVaw2Ai2Yn3ndyRVSlAhW8m51g&ust=1517831407192283
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Pregled vzorca našega prebivalstva (prebivalcev Ljubljane, spremljanih v okviru 

programa CINDI) je pokazal, da ima normalno težo (ITM manj kot 25) le  45% 

pregledanih,   kar  53% pa je čezmerno prehranjenih ali debelih (ITM nad 25). 

(ITM; angl. Body mass index ali BMI) 

Izračunamo ga tako, da telesno težo (v kilogramih) delimo s kvadratom telesne 

višine (v metrih). 

 

Višina Teža v kilogramih 

147 41 44 45 48 50 52 54 56 58 60 62 63 75 86 

149 43 45 47 49 52 54 56 58 60 62 64 67 78 89 

152 44 46 48 50 53 55 58 60 62 64 67 69 80 91 

154 45 48 50 52 55 57 60 62 64 67 69 71 83 95 

157 48 50 52 54 57 59 62 64 66 69 71 74 86 98 

160 48 51 53 55 59 61 64 66 69 71 73 76 89 101 

162 50 52 55 57 60 63 65 68 71 73 76 78 92 104 

165 52 54 57 60 62 65 68 70 73 76 77 81 95 108 

167 54 56 59 61 64 67 70 72 75 78 80 84 97 111 

170 56 57 60 63 66 69 72 75 77 80 83 86 100 114 

172 57 59 62 65 68 71 74 77 80 82 85 89 103 117 

175 58 61 64 67 70 73 76 80 82 85 88 91 106 121 

177 60 63 66 69 72 75 78 82 85 88 91 93 109 125 

180 62 65 68 71 74 77 80 84 87 90 94 97 112 128 

182 64 66 70 73 76 80 83 86 90 93 96 99 116 132 

185 65 68 72 75 78 82 85 89 92 95 99 102 119 135 

187 67 70 74 77 80 84 87 91 95 98 101 104 122 139 

190 69 72 76 80 82 86 90 94 97 100 104 108 125 143 

192 72 74 77 81 85 88 92 96 100 103 107 110 129 147 

196 73 77 79 83 86 91 95 100 104 109 111 113 135 150 

 

ITM 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 35 40 

 
 

Tabela 1: Groba ocena ITM iz tabele višine v cm in teže v kg 

 

Pojasnilo indeksa telesne mase 

ITM: pod 18 

Vaša telesna teža je pod ravnjo, ki velja za zdravo in ste izpostavljeni večjemu 

tveganju za bolezni. Pomembno je, da skupaj s svojim zdravnikom opredelite razloge 

svoje podhranjenosti. Ne glede na to, ali so vzrok za to morebitne zdravstvene 

težave ali motnje v prehranjevalnih navadah, je to mogoče rešiti potem, ko se postavi 
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 pravilna diagnoza. 

 

ITM: 18,5–24,9 

Vaš indeks telesne teže je v mejah, za katere velja, da pomenijo najmanjše tveganje 

za nastanek bolezni in smrt. Načeloma ni potrebe, da bi razmišljali o zmanjšanju 

kilogramov, razen če je vaš indeks blizu zgornje meje. Vendar to ne pomeni, da lahko 

uživate, karkoli si želite in da opustite misel na telovadbo. Brez dvoma vam koristita 

uravnotežena prehrana in povečana telesna aktivnost. Vaš najpomembnejši cilj naj 

 bo, da ne pridobite odvečnih kilogramov. 

 

ITM: 25–29,9 

Vaš indeks telesne teže je v mejah, za katere velja, da pomenijo majhno povečanje 

tveganja za zdravje. Vaš osnovni cilj bi zato moral biti, da ne pridobite še več 

odvečnih kilogramov. Če so vam z diagnozo ugotovili katero izmed bolezni, na primer 

sladkorno bolezen ali povišan krvni tlak, bi bilo koristno zmanjšati telesno težo. Ne 

pozabite, že majhno zmanjšanje telesne teže lahko precej izboljša vaše zdravje. 

Uživajte uravnoteženo hrano in povečajte svojo telesno aktivnost. To vam bo 

pomagalo obdržati težo, poleg tega se boste zagotovo bolje počutili. 

 

ITM: 30–39,9 

Vaš indeks telesne teže je v mejah, za katere velja, da pomenijo precejšnje tveganje 

za nastanek bolezni, kot so srčno-žilne bolezni, sladkorna bolezen tipa 2, povišan 

krvni tlak in nekatere oblike raka. Če tega še niste storili, obiščite svojega zdravnika 

in opravite natančen pregled, po potrebi se vključite v program ali šolo za nadzor 

telesne teže. Vaš prvi cilj bi moral biti preprečitev nabiranja dodatnih kilogramov. 

Tega naj dopolnjuje drugi cilj: zmanjšanje telesne teže. Ne pozabite, že majhna 

 izguba kilogramov (5 %) lahko precej izboljša vaše zdravje. 

 

ITM: nad 40 

Vaš indeks telesne teže vas uvršča v skupino z zelo velikim tveganjem za bolezni in 

smrt. Če še niste pod zdravniškim nadzorom, se takoj odločite za podrobnejši 

pregled. Razmislite tudi o vseh možnostih zmanjšanja telesne teže, vključno z zdravili 

in operativnim posegom. Nadaljnje pridobivanje čezmernih kilogramov vam lahko 

pomagata preprečiti tudi program ali šola za nadzor telesne teže. 
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Graf 1: Porazdelitev ITM 

 

Kategorija ITM  Tveganje komorbidnosti 

Prenizka telesna masa < 18,5 Nizko  

Normalna telesna masa 18,5 do 24,9 Povprečno 

Previsoka telesna masa 25,0 do 29,9 Zvišano 

Debelost I 30,0 do 34,9  Zmerno 

Debelost II 35,0 do 39,9 Visoko  

Debelost III 40, 0 in > Zelo visoko 

 

Tabela 2: Tveganje komorbidnosti pri previsoki telesni masi in debelosti 
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Pri ocenjevanju čezmerne hranjenosti in debelosti uporabljamo ITM, ki predstavlja 

razmerje med telesno maso in kvadratom višine ter ga izrazimo v kg/m2. Čeprav 

ITM ne odraža dejanskega deleža telesne maščobe, se pogosto uporablja za 

prepoznavanje premajhne ali prevelike telesne mase. 

Normalen ITM za odrasle ženske in moške (po SZO, 1998) je od 18,5 do 21,5. Za 

večino ljudi je še sprejemljiv do 25. Za otroke priporočilo o normalnem ITM še ni 

natančno določeno in nam pri njih služi za določanje idealne telesne teže meritev 

obsegov in podkožnega maščevja. 

Shujšati bi moral vsak človek, ki ima ITM nad 25, tudi vsak, ki ima ITM med 21,5 in 

25 in ima zaradi povečane količine maščobe v telesu zdravstvene težave - 

zamaščenost jeter, žolčne kamne ali npr. povišan krvni tlak, za katerega vemo, da ga 

je ob pridruženi debelosti veliko težje uspešno zdraviti. ITM od 25 do 30 pomeni 

zmerno debelost, ITM nad 30 patološko debelost.  

 

Obseg pasu 

Pri ženskah je normalen do 80 cm, pri moških do 94 cm. Vsak bolnik, ki ima zaradi 

prekomerne teže obseg pasu nad 88 cm (ženska) oziroma 102 cm (moški), bi moral 

nujno shujšati. 

 

stopnja ogroženosti obseg pasu -moški obseg pasu - ženske 

zvečana ogroženost več kot 94 cm več kot 80 cm 

močno zvečana ogroženost več kot 102 cm več kot 88 cm 

 

Tabela 3: Obseg pasu ko kazalec ogroženosti za odpornost na insulin in 

spremljajoče bolezni 

 

Na ITM in obseg pasu vpliva predvsem maščoba v telesu, zato ni pomembno, ali je 

človek velik ali majhen. Obolevnost je najmanjša pri ITM med 20 in 23, poveča se pri 

vrednostih ITM pod 19 in nad 23. 

Zdravljenje komplikacij (sladkorna bolezen, povečana količina maščob v krvi, povišan 

krvni tlak, ateroskleroza, obraba sklepov, slabo delovanje jeter zaradi njihove 

zamaščenosti, žolčni kamni) je zelo drago in velikokrat neučinkovito. 

Razporeditev maščobe v telesu se pri ženskah in moških razlikuje. Tipična ženska 

postava ima večino maščobe v spodnjem delu telesa (pod popkom) in v podkožju - 

ginoidna razporeditev ali razporeditev po tipu hruške. Pri moških je maščoba 

razporejena centralno, okrog trebuha. Približno polovica je je v podkožju, polovica pa 
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v notranjosti trebuha, največ v okolici in notranjosti jeter. Gre za moško, androidno 

razporeditev po tipu jabolka. Glede na obolevnost je manj ugodna, saj prav pri tem 

tipu postave pogosteje ugotavljamo bolezni, ki so debelosti pridružene. Na to, kje v 

telesu se bo maščoba nabirala, vplivajo spolni hormoni in dednost. Nabiranje 

maščobe po centralnem tipu pospešuje tudi pogosto nihanje telesne teže, 

neaktivnost, kajenje, alkohol. Zato to obliko debelosti pogosto imenujemo tudi “pivski 

trebuh”. Ugotovimo jo z določitvijo indeksa, ki se imenuje debelost trebuha (DT). 

Izračunamo jo tako, da obseg pasu v cm delimo z obsegom bokov. 

Predvsem pri starejših se maščoba prerazporedi centralno iz periferije. Zato je 

pomemben tudi parameter ocenjevanja stanja hranjenosti z merjenjem obsega pasu 

in oceno abdominalnega kopičenja maščobe, ki lahko vpliva na nastanek bolezni 

srca in ožilja, sladkorne bolezni tipa 2, kolorektalnega raka in raka dojke. 

Znotrajtrebušna maščoba je večji dejavnik tveganja za zdravstvene težave kot 

količina celokupnega maščevja.  

Ostale metode ocenjevanja prehranjenosti so še podvodno tehtanje, metode 

raztapljanja, absorbcije X žarkov, merjenje kožne gube, računalniška tomografija, 

magnetna resonanca. Zadnji dve metodi omogočata razlikovanje med podkožnim  in 

znotrajtrebušnim maščevjem in sta posebej uporabni v usmerjenih raziskovalnih 

študijah.  

Pri otrocih in mladostnikih ugotavljamo stanje prehranjenosti iz krivulj, ker so 

definicije debelosti z ITM pri njih nekoliko drugačne.  

 

Vrednosti: 

- ženske 

DT pod 0,8 - ginoidni tip (80% žensk), 

DT nad 0,8 - androidni tip (20% žensk, pogosteje nad 55. letom starosti); 

- moški 

DT pod 0,9 - ginoidni tip, 

DT nad 0,9 - androidni tip (90% moških). 

 

Vzroki za debelost 

Debelost je kompleksna bolezen in je najbolj množična bolezen moderne dobe, saj 

zajema 50% odraslega prebivalstva v razvitem svetu in 25% otrok med 10. in 17. 

letom starosti. Vzroki zanjo so:  

- dednost: stanje prehranjenosti je pri ljudeh v normalnih življenjskih  razmerah po 

številnih raziskavah genetsko pogojeno (odkrili so več kot 250 genetskih 

označevalcev, ki vplivajo na spremenljivke  s katerimi ocenjujemo stanje 
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prehranjenosti). Običajno gre le za dedno nagnjenost, od okolja pa je odvisno ali se 

bo debelost razvila ali ne; 

- vplivi okolja: kažejo se v prehranskih navadah, privzgojenih navadah telesne 

aktivnosti, slabši ozaveščenosti in nižjem socialnem statusu.  

- psihološki dejavniki: stanja kroničnega stresa, nerešljivih frustracij (slaba 

samopodoba, psihosocialni problemi…) in nekaterih psihičnih težav ki zahtevajo 

zdravljenje z zdravili, ki lahko povečajo apetit;  

- kritična obolenja za nastanek debelosti: bolj so ogroženi nedonošeni otroci, 

otroci z nizko porodno težo ter otroci, ki niso bili dojeni ter otroci, ki so debeli med 5. 

In 10. Letom starosti;  

- hormonsko stanje: zelo redek priamrni vzrok debelosti, veliko pogosteje so 

posledice le te;  

- kajenje: zaradi odtegnitve nikotina se poveča apetit.  

 

Generalno vzroke za debelost lahko združimo v naslednje:  

1. povečan vnos hrane, 

2. zmanjšanje telesne aktivnosti (t.i. sedeči način življenja), 

3. genetski (pri različnih ljudeh različni bazalni metabolizem). 

 

Prebavila s svojimi peptidnimi hormoni in encimi regulirajo vnos hranil, razgradnjo 

sestavin hranil in absorpcijo. 

Glukagonu podobni peptid (GLP-1) so najprej izolirali iz črevesja in ugotovili, da 

sodeluje pri vzpodbujanju izločanja inzulina po obroku. Kasneje so odkrili nastajanje 

GLP-1 tudi v nevronih hipotalamusa in pokazalo se je, da tam deluje anoreksigeno. 

Približno pol ure po zaužitju primernega obroka hrane se zaradi raztezanja želodca 

sproži delovanje biokemijskih posrednikov sitosti: GLP-1, holecosto- kinina in 

noradrenalina. Napolnjenje želodca s snovmi, ki nimajo prehranske vrednosti 

oziroma so neprebavljive in hkrati neškodljive, je znan dietetični ukrep, ki pomaga pri 

prehranski vzdržnosti. 

Nekaj ur po doseženi sitosti anoreksigeni vpliv polagoma slabi in pojavlja se ponovno 

želja po hrani. Sprožijo jo endorfini, anandamid in grelin (termin je povezan z 

indoevropsko osnovo ghre-, ki pomeni rast). To je rastnemu faktorju podoben peptid, 

ki stimulira občutek lakote. Nastaja v želodčni in črevesni mukozi, med stradanjem se 

izločanje močno zveča. Maščobne celice izločajo peptidni hormon leptin (termin ima 

za osnovo grško besedo leptos = vitek). Leptin z vezavo na prijemališča v različnih 

delih osrednjega živčevja sporoča o zadostni količini odloženega maščevja in 

nadaljnje odlaganje zadrži z aktiviranjem anoreksigenih dejavnikov. Zdi se, daje ena 

možnih razlag neuravnoteženega vnosa hrane pridobljena ali podedovana 

zmanjšana občutljivost za leptin. Zato iščejo možnosti za odpravljanje rezistence na 

leptin z novimi agonisti za leptinska prijemališča. 
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Zaviralci asimilacije hranilnih snovi so trenutno edina možnost za farma- koterapijo 

debelosti. Način delovanja je periferno, to je v prebavilih zavrto presnavljanje hrane z 

inhibicijo udeleženih encimov. Glavni cilj je lipaza, ki omogoča hidrolizo maščob; s 

hidrolizo maščob sproščene sestavine glicerol in maščobne kisline se absorbirajo, 

neprebavljene (nehidrolizirane) maščobe pa izločijo.  

Prehranska dopolnila pogosto oglašujejo kot učinkovita sredstva za zdravljenje 

debelosti. Nekatera vsebujejo kofein (prava kava, pravi čaj, semena guarana, čaj 

mate in prehranska dopolnila z izoliranim kofeinom). Pijače, ki vsebujejo kofein, 

nekoliko zmanjšajo občutek lakote, pogosto jih priporočajo tudi za zvečanje mišične 

zmogljivosti. Sočasno jemanje različnih dopolnil, ki vsebujejo kofein, zlahka povzroči 

prekoračenje odmerkov kofeina. Prehranska dopolnila, ki vsebujejo efedrin, niso 

dovoljena; zlasti kot doping v športu so povzročila več smrtnih zastrupitev. Odvajala 

niso primerna za zdravljenje debelosti, takojšnje zmanjšanje telesne mase je 

večinoma posledica izgube vode in elektrolitov, posledice trajne uporabe vodijo v 

nedohranjenost in motnje ravnovesja elektrolitov in odvisnosti. Podobno je pri oceni 

diuretikov rastlinskega izvora (listi breze, brinovi storžki, semena peteršilja) v čajnih 

mešanicah »za hujšanje«. Še najbolj primerna »polnila prebavil so viri pektina in 

drugih neprebavljivih polisaharidov, na primer jabolčni pektin, glulcomanan, sluz 

semen indijskega trpotca, žitni otrobi; pri tem je treba vedno skrbeti za zadostno 

količino vode, da ne pride do mehaničnega ileusa. 

Obrambni mehanizmi za razvoj debelosti v človeškem organizmu sicer obstajajo, a 

se ti lahko zavrejo prek poti in mehanizmov, ki vodijo do ugodja, ki ga prinaša 

uživanje hrane. Vnos kalorij uravnavajo  kratkoročni in dolgoročni mehanizmi. Med  

prve sodita lakota in sitost. Na sitost lahko gledamo tudi kot na obrambo pred 

prevelikim vnosom kalorij. Občutek sitosti sproži kombinacijo mehanoreceptivnih 

signalov, ki jih sproži raztegnitev želodčne stene in signaliziranje prek peptidnih 

dejavnikov, ki jih izločajo enteroendokrine celice v prebavnem traktu. K sitostnim 

peptidom uvrščamo holecistokinin, GLP-1 oksintomodulin, peptid YY, apolipoprotein 

A -.IV in enterostatin. 

Na kontrolo centralnega živčnega sistema na apetit, vnos hrane, nagrajevanje s 

hrano in odvisnost  vplivajo številni hormoni. V posredovanje informacij o energijskem 

stanju telesa so vključeni posredniki občutka lakote in sitosti iz maščobnega tkiva 

(leptin), trebušne slinavke (insulin), prebavnega trakta - holecistokini, glukagonu 

podoben peptid I, peptid YY 3-36 in grelin.  

Leptin je anoreksični hormon, ki ga stimulira maščobno tkivo (sporoča hipotalamusu, 

da je v telesu uskladiščene dovolj energije). Uravnava presnovo lipidov  s stimulacijo 

lipolize in inhibicijo lipogeneze (več ko je v telesu maščobnega tkiva, več leptinov se 

izloča). Pri debelih ljudeh je njegova koncentracija v krvi povišana, prisotna je 

rezistenca na leptin, ki posledično zmanjšuje učinek leptina na apetit in debelost.  

Insulin je hormon trebušne slinavke potreben za homeostazo glukoze. Novo insulina 

naraste po obroku, odvečna glukoza se pretvori in shranjuje v jetrih in mišicah v obliki 

glikogena, v maščobnem tkivu pa v obliki maščobe. Koncentracije insulina variirajo v 
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odvisnosti od količine maščobnega tkiva. Količina visceralne maščobe je v obratni 

povezavi z občutljivostjo insulina. Pri debelosti se pojavi centralna insulinska 

rezistenca, kar je lahko vzrok za povečan vnos hrane.  

Grelin izloča želodec in povečuje vnos hrane, je pobudnik hranjenja z največjo 

koncentracijo v krvi pred hranjenjem. Serumska vrednost grelina je pri debelih nižja in 

se povečuje z zmanjšanjem telesne mase.  

Peptid YY nastaja v ileumu in debelem črevesju kot odgovor na hranjenje (izloča se 

ob prebavljanju mastne hrane, njegova koncentracija pa je najvišja 2 uri po obroku). 

Zmanjšuje motiliteto želodca, žolčnika in praznjenje želodca, kar zmanjša apetit in 

poveča občutek sitosti. Pri debelih se izloča manj YY peptida. 

GLP-1 se sprošča sočasno z PYY z distalnega črevesa po obroku Primarna funkcija 

je stimulacija z glukozo odvisne sekrecije insulina, inhibicija sproščanja glukagona in 

zmanjšan vnos hrane. 

Holecistokinin je endogeni peptidni hormon, prisoten v črevesju in možganih, ki 

pomaga kontrolirati apetit, obnašanje prehranjevanja in želodčno praznjenje. Sprošča 

se hitro po vnosu hrane in ostaja povišan okrog 5 ur in je močan stimulator prebavnih 

encimov in sekrecije žolča, zakasni praznjenje želodca in povečuje motiliteto želodca 

(zmanjšuje velikost obroka). Ob blokadi njegovih signalov se poveča količina obroka, 

ki je potrebna za ustvarjanje občutka sitosti. 

Serotonin, ki se med hranjenjem in po njem izloča iz hipotalamua, povzroča občutek 

sitosti. Če je njegova koncentracija zvišana dalj časa, pride do hujšanja. Povzroča 

tudi občutek zadovoljstva (hormon sreče).  

Kanabinoidi (marihuana) delujejo na hipotalamus in večajo apetit. 

 

Prevalenca debelosti 

Prevalenca, imenovana tudi pogostnost ali razširjenost, je število vseh bolnikov z 

določeno boleznijo v neki populaciji v času opazovanja.  

Delež prekomerno prehranjenih in debelih ljudi se je od leta 1980 do 2013 povišal z 

28,8 % na 36,9 % pri moških in z 29,8 % na 38,0 % pri ženskah. Leta 2014 je bilo na 

svetu več kot 1,9 milijarde (39 %) prekomerno prehranjenih posameznikov, starejših 

od 18 let, med katerimi je bilo 600 milijonov (13 %) predebelih ZDA je med državami 

z najvišjim odstotkom prebivalstva s prekomerno telesno maso, saj je bilo v letih 

2011-2012 prekomerno prehranjenih kar 69 % odraslih, starejših od 20 let, med 

katerimi je bilo predebelih 35,1 %. V Evropi naj bi bilo po podatkih WHO  v letu 2008 

več kot 50 % ljudi prekomerno prehranjenih in več kot 20 % ljudi debelih. 

 

 

 



15 
 

DRŽAVA  /   BMI Manj kot 18,5 18,5 do 24,9 Več kot 25 25,0 do 29,9 Več kot 30 

Evropska Unija 2,8 47,0 50,2 34,8 15,4 

Belgija 3,3 48,8 47,9 34,2 13,7 

Bolgarija 2,6 44,6 52,8 38,4 14,4 

Češka 1,3 43,3 55,4 36,7 18,7 

Danska 2,9 51,1 46,0 31,6 14,4 

Nemčija 2,4 47,0 50,7 34,3 16,4 

Estonija 2,7 45,0 52,3 32,6 19,7 

Irska 2,1 43,4 54,4 36,2 18,2 

Grčija 2,3 42,2 55,5 38,6 16,9 

Španija 2,6 46,4 51,0 34,8 16,2 

Francija 4,2 50,3 45,5 30,8 14,7 

Hrvaška 2,3 41,9 55,8 37,8 18,0 

Italija 3,7 52,5 43,8 33,3 10,5 

Ciper 4,3 49,2 46,5 32,6 13,9 

Latvija 1,9 42,9 55,2 34,4 20,8 

Litva 2,4 44,3 53,2 36,7 16,6 

Luksemburg 3,2 50,4 46,4 31,3 15,1 

Madžarska 3,4 42,6 53,9 33,3 20,6 

Malta 2,4 38,0 59,6 34,4 25,2 

Nizozemska 2,3 50,0 47,7 34,8 12,9 

Avstrija 2,7 50,4 46,9 32,6 14,3 

Poljska 2,9 43,8 53,3 36,6 16,7 

Portugalska 2,5 45,3 52,2 36,1 16,1 

Romunija 1,6 44,5 53,9 44,8 9,1 

Slovenija 1,9 43,0 55,0 36,5 18,6 

Slovaška 2,7 44,3 53,0 37,1 15,9 

Finska 1,8 44,7 53,5 35,7 17,8 

Švedska 2,4 49,8 47,7 34,4 13,4 

Velika Britanija 2,3 42,7 55,0 35,2 19,8 

Islandija 1,7 43,0 55,3 37,2 18,1 

Norveška 2,1 50,0 47,8 35,2 12,6 

Turčija 4,2 42,2 53,6 33,7 19,9 

 
Tabela 4: Prehranjenost v posameznih evropskih državah 

 

V Evropi »pojav« narašča že od leta 2000. Takrat je bilo debelih približno 15 % 

moških in več kot 20 % žensk. Najnižja prevalenca debelosti je bila zabeležena med 

moškimi (7 %) in ženskami (9 %) v Gothenburgu na Švedskem, največja pa pri 

moških (22 %) in pri ženskah (45 %) v Litvi. Največje povečanje prevalence debelosti 

je bilo opazno v Veliki Britaniji, kjer se je ta pri obeh spolih povečala skoraj za sto 

odstotkov. 

Razširjenost debelosti ne narašča samo v industrializiranih državah zahodnega 

sveta, temveč tudi v deželah v razvoju in državah, v katerih je vladal komunistični 

sistem (na primer na Kitajskem), v Indiji in subsaharski Afriki, kjer prej zaradi revščine 

in lakote debelosti sploh niso poznali. Prevalenca debelosti se razlikuje po spolu, rasi 
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in etnični pripadnosti. Poleg tega se razlikuje še med posameznimi pokrajinami v isti 

državi.  

Izsledki raziskave Z zdravjem  povezan vedenjski slog 2001 do 2012 kažejo na 

trend naraščanja debelih ljudi z indeksom telesne mase 30 in več (p < 0,005). Takih 

je bilo v letu 2001 15,0 %, v letu 2004 14,6 %, v letu 2008 16,2 % in v letu 2012 17,4 

%. Opažamo tudi trend naraščanja zelo debelih ljudi z indeksom telesne mase nad 

35 (2001: 2,4 %, 2004: 2,6 %, 2008: 3,5 %, 2012: 3,5 %). Trend preiskovancev z 

normalno telesno maso ostaja nespremenjen (2001: 43,5 %, 2004: 44,4 %, 2008: 

42,5, 2012: 43,7 %). Delež čezmerno hranjenih od leta 2001 do leta 2012 statistično 

pomembno zmanjšal (p = 0,001).  

Med anketiranci se je delež čezmerno hranjenih višji pri moških kot pri ženskah. 

Opažamo statistično značilen upad deleža čezmerno hranjenih moških (p < 0,005) in 

značilno (p < 0,005) naraščanje deleža moških z ITM > 30 za približno enak odstotek, 

kar nakazuje, da se del moškega prebivalstva v zadnjih letih premika iz skupine 

čezmerno hranjenih med debele. Delež debelih je pri moških višji kot pri ženskah; 

značilen porast debelosti smo ugotovili le pri moških.  

Glede starostnih skupin je delež debelih v letu 2012 najvišji v starostni skupini 55–64 

let. Trendi naraščanja deležev čezmerne hranjenosti in debelosti so opazni predvsem 

pri mlajših odraslih (25–39 let) in starejših (55–64 let). 

Delež čezmerno hranjenih in debelih anketirancev je pri višji stopnji izobrazbe manjši. 

 Normalna hranjenost  

(ITM 18,5 - 24,9) 

Čezmerna hranjenost  

(ITM 25 - 29,9) 

Debelost  

(ITM 30 ali več) 

Kategorija 2001 2004 2008 2012 2001 2004 2008 2012 2001 2004 2008 2012 

Vsi 43,5 44,4 42,5 43,7 40,3 39,4 40,7 37,2 15,0 14,6 16,2 17,4 

Moški 33,7 34,1 32,9 33,0 49,8 49,5 48,4 45,9 16,2 16,0 18,4 20,7 

Ženske 53,5 55,1 52,7 54,8 30,5 29,1 32,5 28,1 13,8 13,2 13,9 14,0 

25 - 39 let 57,5 58,6 56,6 55,2 32,0 31,0 32,8 30,8 8,3 7,6 9,7 10,9 

40 - 54 let 36,4 39,2 37,1 41,0 44,2 42,5 44,6 39,4 18,9 17,6 18,0 18,6 

55 - 64 let 28,6 26,6 26,7 29,7 49,6 50,3 48,1 43,8 21,3 22,8 25,0 26,0 

Osnovna 

šola 

31,9 32,2 27,6 28,4 44,8 44,3 46,5 43,1 22,5 22,8 25,9 27,8 

Poklicna 

šola 

37,3 36,0 33,8 32,3 45,1 45,3 45,1 42,7 16,9 17,9 20,8 23,9 

Srednja šola 49,6 50,6 46,1 43,9 37,1 36,6 38,8 38,6 12,2 11,1 14,6 16,0 

Višja ali več 56,9 57,5 55,7 56,4 32,6 31,8 35,3 29,8 7,9 7,9 7,8 11,0 
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Tabela 5: Delež anketirancev glede na indeks telesne mase (ITM), spol, starost, 

izobrazbo (Vir: nacionalna raziskava “Z zdravjem  povezan vedenjski slog” 

2001–2012; NIJZ; Slovenija) 

 

Delež čezmerno hranjenih se z višanjem družbenega sloja zmanjšuje. Najvišji je pri 

pripadnikih najnižjega sloja (čisto spodnji in delavski sloj); v tej skupini je značilen 

trend manjšanja deleža čezmerno hranjenih. Delež debelih je najvišji pri pripadnikih 

najnižjega sloja (čisto spodnji in delavski sloj) in se z višanjem družbenega sloja 

zmanjšuje. Največji delež debelih je glede na delo prisoten v skupini težkih fizičnih 

delavcev (v letu 2012 22,1 %) v industriji, rudarstvu in v gradbeništvu. Opažamo pa 

tudi naraščajoč trend (p < 0,005) pojavljanja debelosti pri lažjih fizičnih in pisarniških 

delavcih (v letu 2012 14,5 %). 

 

Tabela 6: Delež anketirancev glede na indeks telesne mase (ITM), družbeni sloj, 

zaposlitev; (Vir: raziskava “Z zdravjem  povezan vedenjski slog« 2001–2012; 

NIJZ; Slovenija) 

 

 Normalna hranjenost  

(ITM 18,5 - 24,9) 

Čezmerna hranjenost  

(ITM 25 - 29,9) 

Debelost  

(ITM 30 ali več) 

Kategorija 2001 2004 2008 2012 2001 2004 2008 2012 2001 2004 2008 2012 

Čisto spodnji in 

delavski sloj 

35,3 37,0 33,7 37,0 44,3 42,3 44,3 39,6 19,6 19,5 21,7 22,5 

Srednji     38,7 39,0 39,1 36,8 13,3 12,7 12,6 14,3 

Višji srednji in 

zgornji sloj 

56,1 56,2 51,1 55,0 34,8 34,5 38,4 30,2 7,2 7,6 9,1 11,3 

Težko fizično 

delo v industriji, 

rudarstvo, 

gradbeništvu 

37,0 36,0 35,6 31,6 45,1 47,8 44,3 44,8 17,5 15,8 20,1 22,1 

Intelektualna 

dela, 

raziskovalna 

dejavnost 

52,9 49,9 47,8 48,8 35,3 37,2 38,7 34,7 10,0 11,1 12,7 14,5 

Upokojen/a 29,6 29,1 27,7 28,7 46,8 46,9 47,6 44,1 22,9 23,3 24,6 26,5 
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Graf 2: Porazdelitev moških anketrirancev glede na indeksa telesne mase (ITM 

in leto raziskave (Vir: raziskava “Z zdravjem  povezan vedenjski slog« 2001–

2012; NIJZ; Slovenija) 

 

 

 

Graf 3: Porazdelitev ženskih anketrirancev glede na indeksa telesne mase (ITM 

in leto raziskave (Vir: raziskava “Z zdravjem  povezan vedenjski slog« 2001–

2012; NIJZ; Slovenija) 

 

 

49.8

16.2

49.5

16

48.4

18.4

45.9

20.7

0

10

20

30

40

50

60

moški - ITM od 25 do 29,99 moški - ITM 30 ali več

2001

2004

2008

2012

30.5

13.8

29.1

13.2

32.5

13.9

28.1

14

0

10

20

30

40

50

60

ženske - ITM od 25 do 29,99 ženske - ITM 30 ali več

2001

2004

2008

2012



19 
 

 

Graf 4: Delež čezmerno prehranjenih anketirancev po družbenem sloju 2001 – 

2012 (Vir: raziskava “Z zdravjem  povezan vedenjski slog« 2001–2012; NIJZ; 

Slovenija) 

 

Graf 5: Delež debelih anketirancev po družbenem sloju  2001 – 2012 (Vir: 

raziskava “Z zdravjem  povezan vedenjski slog« 2001–2012; NIJZ; Slovenija) 

 

Med zdravstvenimi regijami in zemljepisnimi deli Slovenije so manjše razlike glede 

čezmerne hranjenosti in debelosti. Skupni delež čezmerno hranjenih in debelih 

narašča in je najvišji v vzhodnem delu Slovenije, predvsem v območju 

murskosoboške, novomeške in celjske zdravstvene regije. Statistično značilno 

narašča od leta 2001 do leta 2012 v novogoriški, kranjski, ljubljanski in v ravenski 

zdravstveni regiji. 
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Debelost in tveganje za komorbidnost 

ITM je dober napovednik umrljivosti odraslih oseb. Tveganje za razvoj številnih hudih 

bolezni narašča sorazmerno z višanjem ITM, torej je višje pri debelejših 

posameznikih. Zmerno debeli posamezniki (ITM nad 30-35 kg/m2) naj bi v povprečju 

živeli 3 leta manj, medtem ko naj bi posamezniki z bolezensko debelostjo (ITM nad 

40-50 kg/m2) v povprečju živeli od 8 do 10 let manj kot zdravi posamezniki. V Evropi 

zaradi prekomerne prehranjenosti in debelosti letno umre približno 8 % ljudi. 

Telesne spremembe, ki jih povzroča povečanje maščobnega tkiva, se kažejo zlasti v 

kostno- mišičnih težavah (povečana obraba sklepov), najpogostejše bolezni, do 

katerih privede debelost, pa so astma, motnje dihanja v spanju (sindrom obstruktivne 

apneje), različne vrste raka (rak maternične sluznice, rak na dojkah in rak na 

debelem črevesu), težave s plodnostjo, urološke težave, bolezni jeter in psiho-

socialna tveganja ter duševne motnje (nizka samozavest, depresija, motnje 

hranjenja, stres). 

Poleg zgoraj naštetih zdravstvenih posledic so najpogostejše tri vrste bolezni oziroma 

težav, ki se pojavljajo pri posameznikih zaradi debelosti: 

- sladkorna bolezen tipa 2, 

- bolezni srca in ožilja in  

- težave z mišično-skeletnim sistemom.  

 

 
 

Graf 6: Relativno tveganje za smrt, ne glede na razlog, po ITM in spolu  (belci 
ZDA 2015) Vir podatkov: Body-Mass Index and Mortality in a Prospective Cohort of U.S. Adults; 

Eugenia E. Calle, at all 
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Tveganja znotraj posameznih medicinskih strok: 

Kardiologija: 

 ishemična bolezen srca: 

--  angina pektoris in miokardni infarkt, 

--  srčno popuščanje, 

--  visok krvni tlak, 

--  nenormalne ravni holesterola, 

--  globoka venska tromboza in pljučna embolija… 

  

Dermatologija: 

--  strije, 

--  acanthosis nigricans, 

--  limfedem, 

--  celulitis, 

--  hirzutizem, 

--  intertrigo…. 

  

Endokrinologija in reproduktivna medicina: 

--  sladkorna bolezen, 

--  sindrom policističnih jajčnikov, 

--  menstrualne motnje, 

--  neplodnost, 

--  zapleti med nosečnostjo, 

--  porodne okvare, 

--  mrtvorojenost…. 

 

Gastroenterologija:  

--  gastroezofagealni refluks, 

--  zamaščenje jeter, 

--  holelitiaza (žolčni kamni)…. 

  

Nevrologija: 

--  možganska kap, 

--  meralgia paresthetica, 

--  migrena, 

--  sindrom karpalnega kanala, 

--  demenca, 

--  idiopatska intrakranialna hipertenzija, 

--  multipla skleroza…. 

 

 Onkologija: 

--  rak dojke, 
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--  rak jajčnikov, 

--  rak požiralnika,  

--  rak debelega črevesa, 

--  jetrni rak,  

--  rak trebušne slinavke, 

--  rak žolčnika,  

--  rak želodca, 

--  rak endometrija,  

--  rak materničnega vratu, 

--  rak prostate,  

--  rak ledvic, 

--  ne-Hodgkinov limfom,  

--  multipli mielom…. 

  

Psihiatrija: 

--  depresija pri ženskah, 

--  družbena stigmatizacija…. 

 

Pulmologija: 

--  obstruktivna apneja v spanju, 

--  hiperventilacijski sindrom pri debelosti, 

--  astma, 

--  povečanje zapletov med splošno anestezijo…. 

  

Revmatologija in ortopedija: 

--  protin, 

--  slaba mobilnost, 

--  osteoartritis, 

--  bolečina v križu…. 

 

Urologija in nefrologija: 

--  erektilna disfunkcija, 

--  inkontinenca, 

--  kronična ledvična odpoved, 

--  hipogonadizem… 
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Slika 2: Ocena tveganja umrljivosti glede na ITM 

 

Bolezni srca in ožilja 

 

Ljudje s povečano telesno maso imajo v primerjavi z vitkimi zvišan krvni tlak 5-krat 

pogosteje. Hipertrigliceridemija in znižani lipoptoteini z visoko gostoto (HDL) so 

dejavniki, ki so neposredno povezani z nastankom ateroskleroze. Srce izkazuje 

znake ishemične srčne bolezni, lahko se razvije zastojna srčna odpoved. Žilna 

obolenja so pogosto razlog prizadetosti drugih organov in organskih sistemov. Pri 

debelih ljudeh opažamo porast protrombotičnih dejavnikov, kar veča verjetnost 

nastanka tromboze globokih ven in pljučne trombembolije.  

 

Endokrinološki sistem 

Glavni motnji na tem področju sta odpornost tkiv na učinke insulina in 

hiperinsulinemija, značilni za sladkorno bolezen tip II. Hiperinsulinemija lahko 

povzroča zadrževanje natrija in s tem povečevanje volumna krvi, obenem pa tudi 

nastajanje noradrenalina in posledične hipertenzije. 

 

Metabolni sindrom predstavljajo motenje presnove, ki se kažejo kot trebušna 

debelost, inzulinska rezistenca (odpornost telesa na inzulin), povišan nivo glukoze v 

krvi, dislipidemija in povišan krvni tlak. Nevarna so, ker povečujejo tveganja za 

nastanek bolezni srca in ožilja ter sladkorno bolezen. Bolnike z metabolnim 

sindromom spremlja kar dva- do štirikrat večje tveganje za pojav bolezni srca in ožilja 

ter petkrat večje tveganje za pojav sladkorne bolezni. 
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Prebavila in jetra 

Povečan pritisk v trebušni votlini vodi v pogostejši razvoj gastroezofagealne refluksne 

bolezni. Povečan obrat holesterola vodi v nastanek žolčnih kamnov, ki je kar šestkrat 

pogostejši, z njimi pa tudi povezanih obolenj žolčnika in žolčnih vodov. V debelosti se 

pojavlja obremenitev jeter z maščobami in razvije se nealkoholna jetrna bolezen. 

 

Reproduktivni sistem 

Pogostejše so motnje menstruacijskega ciklusa, neplodnost, komplikacije v 

nosečnosti, celo prirojene napake in intrauterina smrt ploda. Pri moških se pojavlja 

hipogonadizem, več je erektilnih motenj. 

 

Živčni sistem 

Obolenja živčnega sistema so lahko posledica žilne prizadetosti in s tem povezanih 

ishemičnih dogodkov. Pogosteje opažamo depresijo in demence, kot tudi nastanek 

redkejših nevroloških obolenj, npr. migrenskih glavobolov, sindrom karpalnega 

kanala, idiopatska intrakranialna hipertenzija. Debelost v času mladosti je povezana s 

povečano incidenco multiple skleroze.  

 

Dihala 

Hipoventilacijski sindrom in obstruktivna apneja med spanjem sta neposredno 

povezani z debelostjo. Pogosteje se pojavlja tudi astma, več je lahko tudi komplikacij 

med splošno anestezijo. 

 

Izločala 

Kronična ledvična odpoved se pojavlja od dva do trikrat krat pogosteje, najbolj močna 

je povezava z diabetično nefropatijo. Epidemiološke študije dokazujejo tudi povezavo 

s pogostejšo urinsko inkontinenco pri ženskah. 

 

Skeletni aparat 

Prevelika telesna teža pomeni slabše gibalne zmožnosti, dodatno obremenjuje 

sklepne površine in vodi v njihovo prekomerno obrabo oziroma degenerativna 

obolenja sklepov, takoimenovani osteoartritis. Pogosteje se pojavlja putika. 

 

Koža 

Fiziologija tega organa se precej spremeni v smislu spremenjene strukture kolagena, 

vsebnosti podkožnega maščevja, sprememb v mikrocirkulaciji in makrocirkulaciji. 
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Spremenjeno je celjenje ran, pogostejše so kožne infekcije, pojavlja se limfedem, 

strije. 

 

Debelost in rak 

Debelost je povezana z večjo umrljivostjo zaradi malignih bolezni v splošnem. 

Prekomerna telesna teža postaja vse bolj prepoznan dejavnik tveganja za razvoj 

malignih obolenj. Povečana incidenca za posameznimi tipi raka se sicer razlikuje tudi 

med posameznimi rasami oziroma etničnimi skupinami, kljub vsemu pa analiza 

prospektivnih študij kaže na povečano pojavnost raka požiralnika, ščitnice, kolona in 

ledvic pri moških ter endometrija, žolčnika, požiralnika in ledvic pri ženskah. 

V debelosti so spremenjeni nivoji različnih hormonov in rastnih faktorjev (insulinu 

podobni rastni faktor 1, insulin, leptin).  Adipociti tvorijo proinflamatorne faktorje 

(tumor nekrotični faktor, interlevkin 6, C-reaktivni protein). Vsi ti dejavniki lahko 

pospešujejo rast tumorskih celic. Maščobno tkivo je tudi mesto sinteze estrogena. 

Povišan nivo spolnih hormonov je nedvomno povezan z večjo pojavnostjo 

endometrijskega raka in postmenopavzalnega raka dojk. 

 

 

 
Slika 3: Ocena tveganja za obolevnost glede na ITM (višina v m  in teža v kg) 
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Najpogosteje pa se kot tveganje izpostavljajo:  

 

Sladkorna bolezen tipa 2 

Sladkorna bolezen tipa 2 je del presnovnega sindroma, ki predstavlja skupek 

presnovnih sprememb, povezanih s prekomerno telesno maso. Tipične motnje so 

oškodovana toleranca na glukozo, debelost v zgornjem delu telesa, dislipidemija, 

inzulinska rezistenca, hipertenzija, nepravilnosti pri strjevanju krvi, nenormalno 

povišanje koncentracije sečne kisline v krvi in sindrom policističnega jajčnika pri 

ženskah Nekatere raziskave so pokazale eksponentno razmerje med ITM in 

relativnim tveganjem za razvoj te bolezni. Za diabetes je značilna maščoba okoli 

trebuha. Maščevje v osrednjem delu telesa je pomemben pokazatelj inzulinske 

rezistence in hiperinsulermije (preveč inzulina v krvi). Nasprotno pa je debelost v 

spodnjem delu telesa le šibko povezana z inzulinsko rezistenco  Med različnimi 

populacijami obstajajo zelo velike razlike v razširjenosti te bolezni, zlasti pri tistih, ki 

so se spremenile iz tradicionalnih družb v moderne po vzorcu »zahodnjaškega« 

načina življenja. Razlike v razširjenosti izvirajo iz kombinacije razlik v genetski 

predispoziciji, prehrani, telesni neaktivnosti in v določenih primerih v znotraj 

materničnem razvoju  

 

Bolezni srca in ožilja 

Bolezni srca in ožilja so glavni vzrok umrljivosti na svetu. V letu 2012 je zaradi teh 

bolezni umrlo približno 17,5 milijonov ljudi na svetu, kar predstavlja približno 31 % 

vseh smrti. Zaradi kardiovaskularnih bolezni umirajo predvsem pripadniki srednjega 

in nižjega družbenega sloja. Večino teh bolezni lahko preprečimo z zdravim načinom 

življenja, brez tobaka in alkohola ter z zdravo prehrano in telesno aktivnostjo. 

  

Težave z mišično-skeletnim sistemom 

Odvečna teža lahko privede do preobremenjenosti skeletno-mišičnega sistema že pri 

otrocih. Najpogostejša ortopedska težava pri njih je tibia vara (angl. Blount's Disease) 

in zdrs glavice stegnenice, ki je posledica vpliva povečane teže na skeletni sistem v 

razvoju. Prekomerna prehranjenost in debelost pri otrocih povzročata veliko težav, 

povezanih s kostmi in mišicami.  V Avstraliji so pri raziskovanju 10- do 13-letnikov 

ugotovili, da debelost slabo vpliva na splošno fizično počutje otrok, povezano s 

kvaliteto življenja, poleg tega pa otroke omejuje pri aktivnostih, kot so hoja po ravnem 

in po stopnicah. Na Nizozemskem otroci med 2 in 17 letom večkrat trpijo za težavami 

skeletno-mišičnega sistema kot pa njihovi vrstniki z normalno težo. Težave z gležnji 

in stopali so prav tako precej pogostejše pri prekomerno prehranjenih in debelih 

otrocih.  
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Debelost je poleg povezave z velikim tveganjem  za obolevanje in umrljivost, 

povezana tudi zniževanjem  pričakovanega trajanja življenja. Pričakovano trajanje 

življenja zmerno debelih oseb je v povprečju skrajšano za dve do pet let, medtem, ko 

je za ekstremno debele moške pričakovano trajanje življenja skrajšano za skoraj 13 

let.  

 

Socio-ekonomske posledice debelosti 

Socio-ekonomske posledice za posameznika 

a) Nižja plača in slabša delovna mesta 

Vedno več je dokazov o ekonomskih slabostih za predebele zaposlene, kar se zlasti 

pozna pri plačah, ki so zanje nižje kot pa za normalno prehranjene posameznike na 

istem delovnem mestu. Negativna posledica debelosti je še, da je na vodstvenih in 

strokovnih položajih prekomerno prehranjenih moških precej manj kot na nižjih 

položajih, kar kaže na to, da se prekomerno debeli moški vključujejo v take poklice, 

kjer nimajo odbitka od plače. Poleg tega se debeli zaposleni večkrat soočajo z 

nepravičnim obravnavanjem v zvezi z ugodnostmi in prenehanjem zaposlitve, pa tudi 

z diskriminacijo pri zaposlovanju. 

b) Manjša uporaba zdravstvenih storitev 

Debeli posamezniki se pri iskanju potrebne zdravstvene pomoči precej obotavljajo, 

kar je posledica vprašljive obravnave, ki so je deležni na pregledih. Ženske velikokrat 

prestavijo ali odpovedo zdravniški pregled, ki je povezan s telesno težo. Možno je, da 

obstaja tudi obratna povezava, in sicer da do povišane telesne teže pride zaradi 

zmanjšanih preventivnih zdravstvenih storitev. Predebele ženske so namreč večkrat 

kot normalno prehranjene zamujale s preiskavo dojk, ginekološkimi pregledi in 

ostalimi pomembnimi preventivnimi  

c) Nižji socio-ekonomski status 

Longitudialna študija, ki je raziskovala vpliv debelosti na socio-ekonomski status na 

naključnem vzorcu mladostnikov, ki so jih spremljali več let, je ugotovila, da so 

ženske, ki so bile v mladosti prekomerno prehranjene, dosegle nižjo stopnjo 

izobrazbe, manj jih je bilo poročenih, imele so nižji dohodek in bile so deležne višje 

stopnje revščine. Moški, ki so bili prekomerno prehranjeni v mladosti, pa so imeli 

manj možnosti, da se bodo poročili. Iz tega lahko sklepamo, da so vplivi debelosti na 

socio-ekonomski status slabši za ženske kot za moške. 

d) Pristranskost in zaznamovanost 

Pristranskost in zaznamovanost sta pogosti posledici debelosti. Glavni poudarek je 

na pristranskosti pri zaposlovanju, sledi mu pristranskost pri zdravstvenemu varstvu. 

Eksperimentalne raziskave kažejo, da se predebeli posamezniki soočajo s 

pristranskostjo pri zaposlovanju, še preden pridejo na razgovor za službo. Taka 

pristranskost se velikokrat pojavi na delovnih mestih, ki zahtevajo interakcijo z ljudmi, 
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kot na primer delovna mesta v prodaji, saj se tam predebele ljudi obravnavakot 

neprimerne. 

Že pred nekaj desetletji je kot stereotip veljalo prepričanje, da so predebeli ljudje 

zanemarjeni, neproduktivni, neambiciozni, nedisciplinirani in neodločeni. Novejše 

študije kažejo, da se je ta vzorec pristranskosti le še poslabšal. Veliko strokovnjakov 

v zdravstvu se do predebelih obnaša pristransko. Negativni odnos do predebelih so 

že zabeležili s strani zdravnikov, psihologov, medicinskih sester in študentov 

medicine. Pristranski so celo strokovnjaki, ki so specializirani za delo s predebelimi 

posamezniki. 

Ljudje z najnižjo izobrazbo so nagnjeni k delovnim mestom, ki vključujejo več 

fizičnega dela, medtem ko tisti z najvišjo izobrazbo opravljajo bolj miselna dela. Zato 

pa se višje izobraženi bolj pogosto rekreirajo in se udeležujejo športov ter vadbenih 

programov, namenjenih uravnavanju telesne teže. Vlaganje držav v izobrazbo 

populacije bi bil lahko eden od najučinkovitejših načinov, kako zmanjšati in preprečiti 

širjenje debelosti. 

Poraba energije na delovnem mestu je običajno obratno sorazmerna z dohodkom, 

saj večina bolje plačanih poklicev ne zahteva aktivnosti, kjer bi porabili veliko kalorij, 

medtem ko fizično delo zahteva večjo porabo energije. Vendar pa ljudje z višjim 

dohodkom živijo v soseskah, kjer se lahko udejstvujejo v zunanjih rekreacijskih 

aktivnostih. Poleg tega se lahko vpišejo v tečaje in programe za nadziranje telesne 

teže, ki so običajno precej dragi. 

Debelost je v industrializiranih družbah značilna za nižje družbene in ekonomske 

razrede, medtem ko je pred razširjeno gospodarsko blaginjo prevladovala zlasti v 

višjih razredih. Debelost in nizek socio-ekonomski status sta med seboj povezana v 

začaranem krogu, saj debelost vodi do nizkega socio-ekonomskega statusa in nizek 

socio-ekonomski status povzroča debelost. 

 

Zmanjšana produktivnost v gospodarstvu 

Eden izmed najpomembnejših gospodarskih stroškov, ki nastajajo zaradi povečane 

obolevnosti in umrljivosti, je posledična izguba produktivnosti. Poleg stroškov 

zdravstva družba prevzame posredne stroške, ki jih povzroča debelost, na primer za 

zmanjšano število let gibalne sposobnosti, povečano umrljivost pred upokojitvijo, 

prezgodnjo upokojitev, invalidsko upokojitev, odsotnost od dela in zmanjšano 

produktivnost na delu. Več študij ugotavlja, da je denarna vrednost izgubljene 

produktivnosti nekajkrat večja od zdravstvenih. 

Najpomembnejši nauk študij, ki preučujejo strošek zaradi izgube produktivnosti, je, 

da so predebeli ljudje bolj nagnjeni k odsotnosti od dela. Realni učinek pogostejše 

odsotnosti pa je odvisen od: (1) razmer na trgu dela, saj se lahko odsotne delavce 

nadomesti z brezposelnimi, s tem pa se zmanjšajo posredni stroški in (2) strukture 

sistema socialne varnosti, kot so na primer plačila delodajalcev zaposlenim v času 

bolezni.  
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Naraščajoči stroški zdravstvene oskrbe za družbo 

Debelost ima velik vpliv na stroške, ki obremenjujejo zdravstveni, socialni in 

gospodarski sistem. Neposredni stroški zdravljenja debelosti so povezani s 

preventivnimi in diagnostičnimi pregledi ter zdravljenjem obolenj, ki so povezana s 

prekomerno telesno maso ali debelostjo  

Predvideni porast nenalezljivih bolezni, ki jih prinaša debelost v starajočih 

populacijah, kaže na precejšnje breme za sistem zdravstvenega varstva, zlasti v dobi 

nenehnega povečevanja zdravniških izdatkov. Eden izmed sistematičnih pregledov 

ekonomskega bremena debelosti po svetu pravi, da je v celotnem državnem 

zdravstvenem proračunu stroškov debelosti med 0,7 % in 2,8 % in da imajo predebeli 

ljudje 30 % višje zdravniške stroške kot tisti z normalno telesno težo.  

 

Vpliv debelosti na delazmožnost 

Pomemben dejavnik tveganja za debelost so fizične in psihosocialne značilnosti 

delovnega mesta, še posebej izmensko delo in neprilagodljivi urniki, ki onemogočajo 

delavcem upoštevanje in izvajanje javnozdravstvenih priporočil glede prehrane in 

telesne aktivnosti.   

Ob odtegnitvi spanja je občutno zavrto normalno pulzno izločanje rastnega hormona 

(70% količine se izloči v prvi polovici spanja). Zvišani sta ravni tiroidea 

stimulirajočega hormona in kotizola (tudi v času, ko je njegova koncentracija 

normalna nizka). Izločanje leptina (hormona sitosti) iz adipocitov je zmanjšano, 

grelina (hormona lakote) pa zvečano, prav tako je bolj izražen subjektivni občutek 

lakote. Upočasnjena je presnova glukoze. Nočno delo pospešuje katabolizem- 

povišajo se vrednosti kalija, sečne kisline, glukoze, holesterola…sploh, če kroženje 

izmen poteka v obratni smeri urnega kazalca. Vse to lahko vodi do porasta telesne 

mase in pripomore k razvoju metabolnega sindroma, debelosti in sladkorne bolezni 

tipa II.      

 

Debelost in nočno delo 

Na slabšo urejenost glikemije pri bolnikih, ki delajo ponoči, prispeva prehrana ponoči, 

kar povzroči postprandialno glikemijo ponoči in povišano vrednost glukoze na tešče. 

Bolnik ima po nočnem delu tudi porušen  dnevni ritem prehranjevanja. Po nočnem 

delu navadno poje zajtrk, ki mu sledi običajna dopoldanska telesna aktivnost, kar 

prav tako povzroči višjo raven glikemije med dopoldanskim spanjem. Po spanju ima 

navadno še malico, pred katero bolniki, ki jemljejo tablete, tudi ne vzamejo zdravil. 

Relativno kmalu sledi kosilo, pred katerim pa vzamejo peroralni antiglikemik le tisti, ki 

jemljejo zdravila, kot je repaglinid (npr. Novonorm) ali akarboza (npr. Glucobay). 

Neustrezno prilagajanje zdravljenja in prehrane ima najmanj slabih učinkov pri 

bolnikih na intezivirani inzulinski terapiji, ki lahko zaradi prilagoditve odmerkov 

nekoliko bolje uredijo glikemijo in uspejo morda že po opoldanskem obroku doseči 



30 
 

normoglikemijo.  Starostno standardizirana prevalenca sladkorne bolezni tipa II 

narašča s številom let izmenskega/nočnega dela (nikoli –3,5%, več kot 15 let – 

5,6%). V starostni skupini nad 50 let imajo po raziskavah izmenski delavci pogosteje 

zvišane markerje inzulinske rezistence.   

Izmenski/nočni delavci  imajo neredno prehrano, pogosto uživajo hrano v naglici, 

izpuščajo posamezne obroke ali (redkeje) jedo prevečkrat, uživajo kalorično 

prebogato hrano in obroke nadomeščajo z (nezdravimi) prigrizki. Hrana, ki jo jedo  je 

velikokrat  slabše kakovosti, zaužijejo premalo tekočine in preveč poživil ter 

psihoaktivnih snovi (alkohol, nikotin…).  V nočnem času sta prebava in presnova 

upočasnjeni, ravni glukoze, trigliceridov in inzulina pa zvišane. Posledično imajo 

nočni delavci težave z napenjanjem, zaprtostjo ali drisko, flatulenco in spremenjenim 

apetitom. Razvije se lahko ulkusna bolezen želodca ali dvanajstnika, debelost ter 

nenazadnje bolezni srca in ožilja. Zdrav način prehranjevanja pri nočnih/izmenskih 

delavcih po eni strani izboljša splošno počutje, razpoloženje, odpornost organizma, 

vzorec spanja in delovno učinkovitost, po drugi strani pa zmanjšuje tveganje za 

zaspanost na delu, motnje spanja, prebavne motnje, debelost ter bolezni srca in 

ožilja. Splošna priporočila za prehrano nočnih/izmenskih delavcev se ne razlikujejo 

od tistih za ostalo populacijo: posameznik naj zaužije 3 do 5 obrokov dnevno, naj 

zajtrkuje, hrana naj bo uravnotežena (razmerje med energijskim vnosom maščob, 

beljakovin in ogljikovih hidratov = 30 : 15 – 20 : 50 – 55; 400 g sadja in zelenjave na 

dan), obroki pravilno sestavljeni in razporejeni preko dneva.  

Raziskave so pokazale, da je debelost pomemben dejavnik tveganja za odsotnost z 

dela. Poleg tega pa se debelost povezuje tudi s povečanjem neposrednih stroškov 

zdravstvene oskrbe. VZDA so ugotovili, da obstaja 80% večja verjetnost odsotnosti z 

dela na leto za 3,7 dni več kot delavci z normalno telesno maso. Delavci z ITM nad 

30 so bili odsotni z dela za 14.7% več, kot tisti z normalno telesno maso.  V 

evropskih raziskavah  so bili delavci z ITM nad 30 v primerjavi s tistimi z normalno 

telesno maso odsotni v povprečju leto 10 dni več.  

Številne raziskave so pokazale, da je stopnja poškodb na delovnem mestu višja pri 

zaposlenih s prekomerno telesno maso. Stopnja mišično skeletnih poškodb je bila 

tako kar 1,53 krat višja pri delavcih s prekomerno telesno maso v primerjavi s tistimi z 

normalno telesno maso. Razmerje obetov za kroničnost bolečine v križu je pri 

prekomerno prehranjenih z ITM med 25 in 30 v primerjavi z normalno težkimi 1,56, 

če pa je ITM nad 30 pa kar 1,83. Čas potreben za popolno okrevanje je prav tako 

podaljšan pri posameznikih s prekomerno telesno maso – delavci z ITM preko 30 so 

tako potrebovali 8 dni več odsotnosti z dela v primerjavi z normalno težkimi.  

Raziskave so tudi pokazale, da so stroški zdravstvene oskrbe na zaposlenega s 

prekomerno telesno maso skoraj pol višji, kot tistih z normalno telesno maso. Vzrok 

povišanim stroškom pa ni bila višja cena posamezne zdravstvene obravnave, ampak 

tudi večje število zdravstvenih obravnavanj in v povprečju dva krat višje koriščenje 

bolniškega staleža.  
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Trajanje obdobja debelosti in stopnja debelosti je povezana z večjim tveganjem za 

invalidnost. Vsako dodatno leto življenja z debelostjo pri danem ITM doda dodatne 

3% k tveganju za invalidnost. Vsako desetletje debelosti pa je povezano s povečanim 

tveganjem za kar 8%. Dodatnega tveganja pa se je potrebno zavedati z vidika 

zgodnejše pojavnosti debelosti.   

Pri oceni vpliva uspešnega posega zmanjšanja ITM populacije za 1% na breme 

posameznih bolezni so ugotovili, da bi zmanjšanje telesne mase populacije za 1% 

(zmanjšanju teže za 1kg)  povzročilo v 15 letih povprečno zmanjšanje primerov srčno 

koronarnih bolezni in kapi za 365 primerov na 100.000 prebivalcev in 408 primerov 

sladkorne bolezni na 100.000 prebivalcev.  
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Priloga: telesna aktivnost in hujšanje 

Pozitivna učinka telesne dejavnosti sta izboljšan izgled in počutje, a tudi mnoge 

druge koristi za zdravje: 

  zmanjšanje tveganja za nastanek srčnožilnih bolezni in infarkta (in nekoliko 

manj tudi možganske kapi), 

  izboljšanje metabolizma maščob (povečanje HDL - zaščitnega in zmanjšanje 

LDL - aterogenega holesterola), 

  izboljšanje metabolizma ogljikovih hidratov (znižanje krvnega sladkorja in 

povečanje glukozne tolerance), izboljšanje sladkorne bolezni pri bolnikih, ki niso 

odvisni od insulina, 

  ugoden vpliv na strjevanje krvi (znižuje fibrinogen in faktor VII), 

  nadzorovanje krvnega tlaka, 

  preprečevanje zmanjševanja kostne mase (osteoporoze), katere posledica so 

lahko zlomi kosti v kasnejšem življenjskem obdobju, 

  zmanjšanje stresa in občutij strahu, povečanje psihične stabilnosti in 

vzdržljivosti, 

  ohranjanje mišične moči in gibljivosti sklepov, 

  nadzorovanje telesne mase, itd .. 

 

Vadba, ki naj bi povečala našo telesno zmogljivost, mora zadostiti naslednjim 

pogojem: 

  delovni napor mora presegati siceršnje dnevne obremenitve, 

  intenzivnost in čas obremenitve se mora v procesu vadbe počasi in postopoma 

povečevati, 

  vadba mora zadostiti specifičnim zahtevam izbrane športno rekreativne panoge. 

 

Pri izboru in pred pričetkom ukvarjanja z izbrano športno rekreativno panogo moramo 

obvezno poznati in upoštevati svoje zdravstveno stanje, starost, spol, telesno gradnjo 

(konstitucijo) ter predhodne motorične sposobnosti. Zato je najbolje, da se 

predhodno posvetujemo z ustreznim strokovnjakom. 

   

Redna telesna dejavnost vzdržljivostnega tipa (aerobna vadba), ki zajame (aktivira) 

vse glavne mišične skupine in se kaže s porastjo srčnega utripa, predstavlja 

varovalni dejavnik pred vsemi boleznimi, ki jih povzroča telesna nedejavnost.  
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Slika 4: Priporočena piramida telesne dejavnosti 

 

 

O zdravstveno primerni obliki telesne dejavnosti govorimo, kadar ob najmanjšem 

tveganju (poškodbe, bolezni) privede do zdravstveno pozitivnih sprememb v 

organizmu vključno z ureditvijo telesne mase. Aerobna vadba je primer takšne oblike 

telesne dejavnosti. Pri  opredeljevanju, kaj je zadostna in primerna športno 

rekreativna aktivnost, ki je koristna za zdravje, je potrebno upoštevati več kriterijev: 

vrsto športa – rekreativne aktivnosti, pa tudi intenzivnost, pogostost in trajanje 

aktivnosti. Tradicionalna priporočila svetujejo aerobne mišične aktivnosti, ki zahtevajo 

uporabo velikih mišičnih skupin in potekajo kontinuirano (hoja, hitra hoja, plavanje, 

kolesarjenje, drsanje, tek na smučeh ipd.). Priporoča se intenzivnost med 50 in 85% 

posameznikove rezerve srčnega utripa (razlika med maksimalno in srčno frekvenco v 

mirovanju), kar ustreza 50 do 85% maksimalne aerobne kapacitete (porabe kisika). 

Pri večini odraslih pomeni to frekvenco 140 do 160 utripov srca na minuto. Vadbo naj 

bi izvajali najmanj 3-krat na teden (še bolje je vsakodnevno),  20 do 60 minut 

(povprečno 30 do 45 minut). 
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Priporočajo se vsi vzdržljivostni športi ciklične narave v aerobnem območju 

intenzivnosti. Sem sodijo: hoja - vedno pogostejša, vedno hitrejša, hoja po stopnicah 

namesto vožnja z dvigalom, hitra hoja, joging, tek, plavanje, drsanje, tek na smučeh, 

kolesarjenje namesto vožnje z avtom, pa tudi nekatera domača opravila (vrtnarjenje, 

košnja). Primerne so tudi športne igre: nogomet z otroci, odbojka, vendar brez 

izrazito tekmovalnega značaja itd. Telesne dejavnosti so tem bolj priporočljive, čim 

bolj se vklapljajo v življenje posameznika. Pogostnost, trajanje, intenzivnost in izbiro 

telesne dejavnosti prilagodimo posamezniku glede na njegovo telesno pripravljenost, 

poznavanje športnih zvrsti in želje. Poleg hoje se posebej priporočata tek in 

kolesarjenje. Njuna prednost je, da omogočata uravnotežen pristop k redni telesni 

vadbi. Tek in kolesarjenje aktivirata celo telo, možnost nezgod je manjša kot pri 

mnogih drugih fizičnih aktivnostih. 

 

Ker štejejo vse kalorije, ki jih porabimo, je pomembno, da izkoristimo vsako priložnost 

gibanja, tudi tiste, ki jih v vsakdanjem življenju uporabljamo za transport kot so npr. 

pešačenje ali kolesarjenje v službo, trgovino, na izlete, parkiranje avtomobila na 

daljšo razdaljo od cilja in pešačenje do cilja, izstop iz avtobusa eno ali dve postaji 

pred ciljem in pešačenje preostanek poti. 

 

Tek zaradi dobrega fizičnega izgleda (reguliranje telesne mase) 

 

Če je naš razlog za izvajanje telesne aktivnosti dober zunanji izgled in želimo svoje 

stanje pri tem še izboljšati, bomo morali izvajati vadbo v območju 60-70% 

maksimalnega pulza. To območje obremenitve je najprimernejše za shujševalne 

programe in vzdrževanje mišičnega tonusa. Na ta način naredimo tudi prvi korak k 

ustvarjanju pogojev za zdravo srce in ga kot zdravega vzdržujemo. Tudi vrhunski 

športniki morajo del svojega treninga opraviti v tem območju, ko pričnejo z izgradnjo 

bazične pripravljenosti. Obremenitev v ciljnem območju 60 – 70 % maksimalnega 

pulza pomeni, povedano bolj razumljivo: ne glede na to, koliko moram gibanje 

upočasniti, da ostanem v tej coni, pridem do konca vadbe brez hoje. Značilnost take 

vadbe je lahkotnost in visoka aerobnost (delovanje mišic ob prisotnosti kisika).  

Napredek v počutju in vzdržljivosti ni takojšen, prihaja pa postopoma, zanesljivo in 

varno. Torej bodimo sproščeni in potrpežljivi. 

 

Tek za zdravo srce (aerobni trening) 

 

Če je naš cilj imeti zdravo srce, se ob tem še dobro počutiti in izgledati športno, bo 

morala biti obremenitev nekoliko višja. V vadbo bomo morali dodati vadbene enote s 

70-80% maksimalnega utripa. Učinek take vadbe se še posebno pozna pri izgradnji 

kolateralne cirkulacije, ki oskrbujejo srce in druge mišice. Potencialni tekmovalci bodo 

na tem nivoju trenirali za boljšo vzdržljivostno sposobnost. Če so naši cilji pogostejši 

nastopi na rekreativnih tekaških prireditvah, bomo trenirali pretežno na tem nivoju 
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obremenitve. Tak trening izvajamo nekajkrat tedensko, toda le za »lažjimi« dnevi ali v 

toku ene vadbene enote le krajši čas. 

 

Tek za športne tekmovalne nastope 

 

Če je to naš cilj, bomo v procesu treninga dodajali »vložke« na nivoju 80-100% 

maksimalnega pulza. Seveda smo na poti do tega nivoja že dosegli dober fizični 

videz in razvili zdravo srce. Športnik je v času treninga v tem območju srčnega utripa 

poln hitrosti, pa tudi vzdržljivosti in ima obenem veliko sposobnost ekonomičnega 

gibanja. Smisel treninga na tem nivoju je pripeljati telo v stanje največje 

pripravljenosti za tekmovalni nastop. 

 

Kolesarski treningi za začetnike 

 

Ne pozabimo, da je pri tem obvezno upoštevati osnovne principe uravnoteženega 

treninga, vključno z ogrevanjem in ohlajanjem. 

 

Kolesarski treningi za kontrolo telesne mase 

 

Kombinacija kolesarjenja in diete nam bo pomagala ostati v ravnotežju med 

dovajanjem in porabo kalorij, poleg tega pa je ta kombinacija mnogo bolj zdrava kot 

pa sama dieta. S kolesarjenjem bomo izgubili odvečne maščobe, pridobili nekaj 

mišic, pa še izgledali in počutili se bomo bolje. Če izvajamo hujšanje samo z dieto, se 

bomo počutili utrujeno. Ko planiramo svojo kolesarsko vadbo, se trudimo ostati v 

območju 50-70% maksimalnega pulza, s čimer bomo maksimizirali izgorevanje 

odvečnih maščob. Pri tem se lahko poslužimo primera treninga za začetnike ali 

vzorca aerobnega treninga. 

V nadaljevanju podajamo nekaj številk o izgorevanju kalorij med kolesarjenjem. 

Kolesar – športnik ima bolj aerodinamično pozicijo na kolesu, zato lahko vozi pri 

enaki metabolični izgubi hitreje. 

 

Hitrost km/h Kalorije/minuto

(ocena) tekmovalec rekreativec 

44 36 24 

40 34 19,5 

35,5 30 15 

30,5 26 10,5 

23 20 6 

17 14 3,8 
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Tabela 7: Primer hitrosti kolesarjenja in energetske porabe na minuto 

 

V zadnjem desetletju so številne študije dokazale, da zdravju ne koristita le 

intenzivno gibanje in šport, ampak tudi zmerno gibanje, če ga izvajamo dovolj 

pogosto – t.j. telesna dejavnost, ki krepi zdravje: pol ure zmernega gibanja dnevno, 

vsaj 5 dni, še bolje večino dni v tednu. Hitra hoja predstavlja ustrezno obliko gibanja 

za večino neaktivnih posameznikov in sočasno preprečuje poškodbe, ki so pogosteje 

povezane z intenzivno vadbo. Poleg hoje so to še ples, plavanje z manjšo 

intenzivnostjo, kolesarjenje s hitrostjo manj kot 20 km/uro, lahna aerobika, delo na 

vrtu ali intenzivna hišna opravila. Pri zmerni telesni dejavnosti se le rahlo ogrejemo in 

bolj globoko zadihamo. Pozitivne zdravstvene učinke dosežemo že, če polurno 

aktivnost opravimo v dveh petnajst-minutnih ali celo treh deset-minutnih aktivnostih. 

 

Energetska poraba pri hoji: 

 

Masa (kg) Energetska poraba  -ocena (kcal) 

5.000 korakov 10.000 korakov 

40 100 200 

50 125 250 

60 150 300 

70 175 350 

80 200 400 

90 225 450 

100 250 500 

 

Tabela 8: Primer energetske porabe pri hoji 

 

 

 

Kalorije, porabljene na uro telesne aktivnosti (v odvisnosti od telesne mase – 

primer): 

 

Aktivnost Porabljene kalorije 

Nakupovanje 150 

Ples 250 

Pospravljanje hiše 227 

Hoja (5 km/h) 312 

 

Tabela 9: Primer energetske porabe pri različnih aktivnostih na uro 

 

Da porabimo približno 100kcal (420 kJ) je potrebno: 

  10 minut posvetiti se vztrajnostnemu ali trimskemu teku, 
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  10 minut vzpenjati se po stopnicah, 

  20 – 40 minut pešačiti, odvisno od tempa, 

  10 – 20 minut kolesariti, odvisno od tempa, 

  10 – 20 minut plavati, odvisno od tempa, 

  15 – 20 minut telovaditi ali plesati, 

  15 - 20  minut  igrati badminton ali namizni tenis, 

  15 – 20 minut kegljati ali jezditi,  

  10 minut igrati nogomet, 

  10 minut teči na smučeh, 

  20 – 30 minut delati na vrtu ipd. 

 

Primer: Glede na porabo energije pomeni 7000 kcal (29.000 kJ) kilogram telesne 

mase. Če s telesno aktivnostjo porabimo dnevno  vsaj za 100 kcal (420kJ) energije 

več, bomo dolgoročno znižali del čezmerne telesne mase (100 kcal = 17 gramov 

maščevja). Za izgubo 1 kilograma maščobe moramo torej v telesu doseči primanjkljaj 

7000 kcal. To lahko dosežemo z zmanjšanim vnosom kalorij in večjo porabo kalorij z 

gibanjem. Za bazalno presnovo porabimo 1 kcal/kg telesne mase na uro in med 

zmernim gibanjem (hitra hoja) približno 4 – 5 kcal/kg telesne mase na uro. Težji ljudje 

porabijo več kalorij med mirovanjem in tudi med gibanjem. Tako bo 100 kg težak 

človek porabil okrog 2000 kcal dnevno za bazalno presnovo in v 1 uri hoje dodatno 

nekaj manj kot 500 kcal (5 kcal/kg/h x 100kg). Če zmanjšamo dnevni kalorični vnos 

za okrog 500 – 1000 kcal in dodatno porabimo dnevno z gibanjem 300 – 500 kcal, 

lahko res hujšamo brez težav pol do enega kilograma tedensko. 

 

Čezmerno težkim in debelim bolnikom priporočamo zmerno in dolgoročno 

zmanjšanje telesne mase za vsaj 5–7 % začetne telesne mase zaradi ugodnih 

presnovnih učinkov (106). Zmanjšanje telesne mase je potrebno doseči z uvedbo 

zdravega življenjskega sloga in zmanjšanja energijskega vnosa od 500 do 1000 kcal 

manj na dan. Vzporedno pa je nujno potrebno uvesti redno telesno dejavnost. Tudi v 

obdobju zniževanja telesne mase ne priporočamo manj kot 130 g ogljikovih hidratov 

na dan. Prehrana s tako majhno količino ogljikovih hidratov vsebuje premalo 

zaščitnih snovi, kot so vitamini, minerali, drugi antioksidanti in prehranske vlaknine, 

kar lahko v daljšem časovnem obdobju predstavlja tveganje za zdravje. 

 

Čudežnega zdravila proti debelosti ni. Stradanje s pomočjo bliskovitih shujševalnih 

kur  dolgoročno ni učinkovito. Če ne boste spremenili svojih dosedanjih prehranskih 

in gibalnih navad, boste hitro spet pridobili izgubljene kilograme ali se boste celo še 

bolj zredili. Zato lahko  učinkovito  hujšanje poteka le v daljšem časovnem obdobju in 

zahteva potrpljenje in vztrajnost. 

 

Če tehtate veliko preveč, si zapomnite, da niti svoje telesne teže niti postave ne 

morete spremeniti čez noč. Zato je bolje (pa tudi bolj spodbudno), če si v zvezi s 

hujšanjem zastavite več manjših ciljev. Če morate zato, da bi se znašli v območju 

normalne hranjenosti, shujšati za 15 kg ali morda še več, naj bo vaš cilj najprej npr. 5 
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kg. Priporočljivo je namreč shujšati za približno pol do 1 kg na teden. Realna izguba 

telesne teže v 4 - 6 mesecih je izguba 10 -15% dejanske telesne teže. Dosežena 

telesna teža je ciljna telesna teža, ki jo omogoča zdravo hujšanje in bistveno izboljša 

zdravje in dobro počutje. Vedeti morate, da se po 4 - 6 mesecih hujšanja hitrost 

izgubljanja telesne teže zmanjša, ker se telo prilagodi na novo telesno težo z manjšo 

porabo energije v mirovanju. Zato  je priporočljivo, da v naslednjih 6 mesecih 

predvsem vzdržujete doseženo telesno težo in se šele nato ponovno lotite hujšanja. 

Taka obdobja hujšanja in vzdrževanja dosežene telesne teže lahko večkrat ponovite 

in se tako lažje in uspešneje približate željeni telesni teži. Težko boste sicer dosegli 

normalno telesno težo, če ste bili večino svojega življenja zelo debeli. Vendar že 

izguba 10 - 15% telesne teže in vzdrževanje dosežene teže zelo koristita vašemu 

zdravju in izboljšata kakovost vašega življenja. 

 

Za oceno prehranjevalnih navad posameznika se poslužujemo izpolnjevanja 

prehranskega dnevnika. V prehranski dnevnik posameznik vsaj tri dni (optimalno 1 

teden) beleži čas obrokov, količino in vrsto posameznega živila, ki sestavlja obrok oz. 

prigrizek in čas trajanja ter vrsto telesne aktivnosti.  

 

Na podlagi izpolnjenega prehranskega dnevnika (primer v prilogi) program 

svetuje posamezniku postopne spremembe prehranjevalnih navad:  

1. urnik hranjenja,  

2. redni obroki, ki si sledijo v enakomernih časovnih intervalih,  

3. trije glavni obroki in dve vmesni malici,  

4. večerja vsaj tri ure pred spanjem,  

5. izbira primernejših živil v posameznih obrokih oz. prigrizkih,  

6. primerna količina živil,   

7. ustrezni postopki priprave živil,  

8. načrt telesne aktivnosti.  

 

V kolikor se ugotovi, da ima posameznik ugotovljeno prekomerno telesno maso, 

debelost in/ali povečan obseg pasu, se priporoča zdravo izgubo telesne mase z 

ustrezno zmanjšanim energijskim vnosom (da dosežemo od 0,5 do 1 kg izgubo 

telesne mase na teden) in povečano telesno aktivnostjo (od pol ure do eno uro 

dnevno). 

 

Zmanjševanje telesne mase mora biti postopno, v skladu s smernicami optimalnega 

zmanjševanja telesne mase, ki narekujejo izgubo telesne mase med 500 – 700 g na 

teden oz. ne več kot 2 do 2.5 kg na mesec, na podlagi predhodnega izračuna dnevne 

porabe energije. Redukcijska dieta temelji na zmanjšanjem dnevnem energijskem 

vnosu. Zmanjšanje telesne mase za 1 kg zahteva zmanjšan energijski vnos za 7000 

kcal (29.400kJ). V primeru, da je cilj redukcijske diete pri posamezniku izguba dveh 

kilogramov v enem mesecu, pomeni, da mora posameznik zmanjšati mesečni 

energijski vnos za 14.000 kcal (58.800kJ) oz. povprečno 467 kcal/dan (1960 kJ/dan). 
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Raziskave kažejo, da dnevna dieta z manj kot 1200 kcal ni dolgoročno uspešna za 

vzdrževanje nove telesne mase. 

 

Vodnik za uspešno hujšanje 

 

1. Če jemljete kakršnakoli zdravila ali imate kakršnekoli zdravstvene težave, se pred 

začetkom hujšanja posvetujte z osebnim zdravnikom. 

2. Nekaj dni vodite »prehranski dnevnik«, v katerega si zapisujte hrano, ki ste jo 

pojedli ter prostor, okoliščine in počutje, ko ste to storili. Tako boste morda lahko 

ugotovili, kdaj in kje preži na vsa največ skušnjav. Potem boste lahko našli rešitve, da 

se boste skušnjavam v prihodnje izognili.  

3. Če ste noseči, ne začnite hujšati, ne da bi se posvetovali z zdravnikom. . Hrano 

skrbno izbirajte. Izogibajte se preveč mastnim in preveč  sladkim in slanim jedem, 

jejte več sadja in zelenjave, vendar ne skušajte hujšati. Zapomnite pa si, da 

nosečnost ni razlog za to, da bi čezmerno jedli. Po rojstvu otroka boste morali samo 

še bolj shujšati. 

4. Potrudite se, da boste  jedli manj mastnih, sladkih in slanih jedi, a več vlaknin, 

posebej sadja in zelenjave.  

5. Obroki naj bodo redni, ne izpuščajte zajtrkov. Zajtrk je pomemben za začetek 

novega dne in bo preprečeval, da bi kasneje nenadzorovano ves čas nekaj grizljali. 

Bolj verjetno  je, da se boste zredili zaradi obilice energije, ki jih prispevajo obilnejši 

obroki v popoldanskem in večernem času kot pa zajtrk. 

6. Potrudite se, da boste vsak teden izgubili od 0,5 do 1 kilogram telesne teže. Za 

dolgoročni uspeh je to najbolje. Proč od shujševalnih kur, pri katerih stradate! 

7. Enkrat tedensko se tehtajte na vedno isti tehtnici, ob isti uri, vedno oblečeni v 

enako vrsto oblačila. Težo si vsakokrat zapišite v razpredelnico telesne teže. 

8. Premislite, če se ne bi morda pridružili skupini ljudi, ki že hujšajo, ali bi morda celo 

osnovali svojo skupino. Kako to naredite?  Poglejte v Dodatek 4 na koncu priročnika. 

9. Poučite se o hrani in zdravju. V domači knjižnici pobrskajte za primernimi knjigami 

ali se naročite na kako revijo, ki se več ukvarja z zdravim načinom življenja nasploh. 

V literaturi boste našli veliko koristnih nasvetov, receptov in informacij. Knjižice o 

zdravi prehrani in gibanju lahko naročite tudi na Nacionalnem inštitutu za javno 

zdravje, pri CINDI Slovenija. 

10. Ko jeste zunaj doma, naročajte hrano, ki vsebuje malo maščob, soli in sladkorjev. 

Ko naročate meso ali ribe, izberite raje pečeno na žaru kot ocvrto. 

11. Zmanjšajte količino popitih alkoholnih pijač ali še bolje, zamenjajte alkohol z 

drugo pijačo.  Alkohol vsebuje veliko energije. Priporočamo vodo, nesladkan čaj. 

Izogibajte se sladkanim brezalkoholnim pijačam. 

12. Ne pozabite na redno telesno dejavnost. Ta naj postane bistveni del vsakega 

shujševalnega programa, ker pomaga porabljati kalorije energijo. 
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12 korakov zdravega prehranjevanja 

 

1. Jejte veliko svežega sadja in zelenjave. V jedi uživajte in jejte redno. Izbirajte 

pestro hrano, ki naj vsebuje več živil iz rastlinskega kot živalskega izvora. 

2. Zmanjšajte količino slaščic, peciva, piškotov. To zamenjajte s sadjem. Izbirajte 

živila iz polnovrednih žit in žitnih izdelkov. 

3. Jejte tudi škrobna živila kot so kruh, krompir, testenine, kaše in riž. Tem živilom se 

med hujšanjem nikar povsem ne izogibajte, ker dajejo občutek sitosti. Večkrat 

dnevno jejte pestro zelenjavo in sadje. Izbirajte lokalno pridelano in svežo zelenjavo 

ter sadje. 

4. Kupujte pusto meso in odstranite ali odcedite vidno maščobo. Nadzorujte količine 

zaužite maščobe in nadomestite večino nasičenih maščob (živalskih maščob) z 

nenasičenimi rastlinskimi olji. 

5.  Piščančje meso jejte brez kože. Ribe pripravljajte na žaru ali pečene v posodi, ki 

omogoča pripravo brez maščob, ali v pečici na vroči zrak. Nadomestite mastno meso 

in mastne mesne izdelke s stročnicami, ribami, perutnino ali pustim mesom. 

6. Namesto polnomastnega mleka pijte čim bolj posneto. Dnevno uživajte 

priporočene količine manj mastnega mleka in manj mastnih mlečnih izdelkov. 

7.  Proč z ocvrto in mastno hrano. Namesto tega jo pripravite na žaru ali jo specite. 

Jejte manj slano hrano. 

8. Če pijete čaj ali kavo, zmanjšajte količine sladkorja; še bolje, če pijete pijače brez 

sladkorja. Pijte le tiste brezalkoholne pijače, ki ne vsebujejo dodanega sladkorja, 

najbolje vodo. Omejite uživanje sladkorja in sladkih živil. 

9. Namesto mastnih sirov se navadite na lahke kot npr. posneta skuta in pusti siri, ki 

vsebujejo manj kot 25 % maščobe in so običajno v zelenem ovitku. Zaužijte dovolj 

tekočine. 

10. Ne kuhajte in ne pecite po receptih, ki vsebujejo veliko maščob in sladkorja. 

Kadar je mogoče, zmanjšajte v receptu navedene količine maščobe in sladkorja. 

Smetano v receptu zamenjajte z jogurtom. Raje dodajte 1 čajno žličko sladkorja kot 

dve. Omejite uživanje alkohola. 

11. Hrano pripravljajte zdravo in higiensko. 

12 Bodite telesno dejavni, in sicer toliko, da bo vaša telesna masa normalna. 

 

Prehranska piramida je slikovni prikaz izbora in količine živil pri pripravi obrokov in 

jedi. Prikazuje uživanje živil iz šestih glavnih skupin živil. Vsaka skupina vsebuje 

določene hranilne snovi, ne pa vseh, ki jih potrebujemo. Prav zato živila iz ene 

skupine ne morejo v celoti nadomestiti živil iz druge skupine. Za dobro zdravje 

potrebujemo živila iz vseh skupin, toda v pravem razmerju. 

 

Uravnotežena, zdrava prehrana temelji na šestih poglavitnih skupinah živil: 

Skupina 1 – sadje 

Skupina 2 – zelenjava 

Skupina 3 – žita, žitni izdelki in druga ogljikohidratna živila 

Skupina 4 – mleko in mlečni izdelki 
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Skupina 5 – meso, ribe in zamenjave 

Skupina 6 – živila, ki vsebujejo veliko maščob in sladkorjev 

Tekočina – voda, mineralna voda, nesladkan sadni in zeliščni čaj (1,5 – 1,8l) 

 

 

 

 
Slika 5: Prehranska piramida 

 

Največ živil naj bi zaužili iz skupin živil zelenjave, sadja ter žit, žitnih izdelkov in 

drugih ogljikohidratnih živil (različne vrste žit, kaše, kosmiče, kruh – črn, polnovreden, 

testenine – polnovredne, polenta, krompir). To so živila rastlinskega izvora in 

vsebujejo veliko zdravju koristnih snovi kot so: vitamini, minerali, prehranska 

vlaknina, antioksidanti, številne sekundarne rastlinske zaščitne snovi in sestavljeni 

ogljikovi hidrati). 

 

Skupina živil mleko in mlečni izdelki ter meso, ribe in zamenjave sta pretežno 

živalskega izvora, nekaj pa jih je tudi rastlinskega izvora (soja, druge stročnice, sojino 

mleko, sojin sir). Ta živila so pomembna zaradi beljakovin, kalcija, železa, cinka, 

nekaterih vitaminov in maščob. Pri tej skupini pa moramo biti pri izboru živil 

živalskega izvora previdni glede maščob. Izbrati moramo čimbolj pusta (ali posneta) 

živila. 

 

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjRlub7w53ZAhVIVhQKHXxbC90QjRx6BAgAEAY&url=http://www.publishwall.si/lara.arh/post/119892/prehrana-21-stoletja&psig=AOvVaw30SCGZQnGCuLkzMdoVSS_P&ust=1518426641144202
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Na samem vrhu piramide so živila, ki vsebujejo veliko maščob in sladkorjev. Ta živila 

imajo zelo visoko energijsko vrednost. Uživajmo jih le poredko in v majhnih količinah. 

Hrana, ki jo zaužijemo, je navadno kombinacija živil iz različnih skupin, pri sami 

pripravi hrane pa dodajamo tudi določena živila, najpogosteje maščobe. Izbirajmo 

pusta, manj mastna živila in hrano pripravljajmo s kvalitetnimi maščobami (izmenično 

oljčno, repično, sončnično, sojino, koruzno olje ali druga kakovostna 100% rastlinska 

olja) ter uživajmo oreščke, ki so bogati z zdravju koristnimi maščobami. Glede na 

priporočila bi morali približno 80% dnevne potrebne energije zaužiti z živili z veliko 

hranilno in hkrati nizko energijsko gostoto. Med ta živila sodijo zelenjava, sadje, 

polnovredni žitni izdelki, manj mastno mleko in mlečni izdelki, ribe, manj mastno 

meso in stročnice. 

 

Ko se odločimo za urejanje telesne mase s hujšanjem, bi morali dolgoročno 

spremeniti svoje prehranjevalne navade in način življenja ter si izoblikovati ustrezen 

način prehranjevanja  za vse življenje.  Nenehno hujšanje in vnovično pridobivanje 

kilogramov je zdravju škodljivo, poleg tega pa otežuje vsakokraten nov poskus, da bi 

shujšali. Največja težava pri tem je, da nam je sicer jasno, kaj in koliko bi morali jesti, 

kako in kolikokrat bi morali biti fizično aktivni v predvidenem optimalnem obsegu, 

vendar pa težko poiščemo ravnotežje med dolgoročnimi prednostmi manjše telesne 

teže in boljšega počutja (zdravja) in takojšnjim zadoščenjem, ki nam ga ponuja 

hrana.  

 

Posebej se poudarja pomen redne telesne aktivnosti za vzdrževanje telesne mase, 

kajti po prenehanju aktivnosti običajno ponovno pride do hitrega porasta. Pri 

kratkotrajnem hujšanju dodatna telesna aktivnost ne pripomore bistveno k manjšanju 

telesne teže  (upad telesne teže (primer): =  

 

samo hujšanje 10,7 ± 0,5 kg :  

hujšanje in telesna aktivnost  11,0 ± 0,6 kg). 

 

Raziskave potrjujejo, da vključevanje vaj pri daljšem hujšanju vodi k večjemu 

zmanjševanju telesne mase in spremenjeni telesni sestavi.  

Pomen pa je ravno v daljšem obdobju, kajti pri kombinaciji diete in telesne aktivnosti 

v krajšem obdobju težo izgubljamo, pozneje pa jo z naučeno in osvojeno fizično 

aktivnostjo vzdržujemo. Same vaje pa po številnih raziskavah ostajajo nesignifikanten 

dejavnik pri trajni izgubi telesne teže po kakršnemkoli program. Posebno priročno pa 

je, da vgradimo telesno dejavnost, ki krepi zdravje, tudi v življenjski slog in jo tako 

lažje vzdržujemo. Koncept zmerne telesne dejavnosti omogoča večini ljudi učinkovito 

in varno udeležbo pri telesni dejavnosti,  kar je zelo pomembna značilnost, ko 

promoviramo gibanje na nivoju populacije. Ustrezna motivacija je prvi korak: če vemo 

kaj hočemo in zakaj, se bomo veliko lažje uprli skušnjavi. Trdne volje nam ne bo 

nihče podaril, pridobiti si jo moramo sami. Tudi kadar se nam zgodi, da imamo slab 

dan, ne obupajmo, ampak vztrajajmo na začrtani poti. 



44 
 

Koliko moramo delati (če npr. tehtamo   70 kg) da odslužimo energijo, ki smo jo z 

pridobili ? 

Steklenica piva 0,5 litra 225 kcal 75 minut sprehajanja ali 

40 minut plavanja ali 

35 minut kolesarjenja ali 

20 minut vztrajnega teka 

Tablica čokolade 110 gr 525 kcal 3 ure sprehajanja ali 

1 uro in 40 minut plavanja ali 

 1 uro in 20 minut kolesarjenja ali 

45 minut vztrajnega teka 

Zavoj arašidov 100 gr 630 kcal 3 ure in 30 minut sprehajanja ali 

2 uri plavanja ali 

1 uro in 40 minut kolesarjanja ali 

55 minut vztrajnega teka 

 

Tabela 10: Primer izgube energije in telesne aktivnosti 

Prehranjevalne navade so način prehranjevanja posameznika, neke skupine ali 

družbe kot celote. Vključujejo: izbor in količino živil oziroma hrane, ki jo uživamo, 

delež posameznih živil v prehrani, način priprave hrane in pogostost ter 

razporejenost uživanja posameznih obrokov hrane tekom dneva. Zaradi vse daljšega 

delovnega časa in vse več zaposlenih mater, je prehrana pogosto neredna, otroci pa 

posegajo po hitro pripravljeni hrani s preveliko vsebnostjo maščob. 

 

Čezmerna prehranjenost   

•   dnevnih obrokov naj bo pet, brez dodatnih vmesnih obrokov ali prigrizkov; 

•   iz prehrane izločimo živila z enostavnimi ogljikovimi hidrati (sladkorji). 

Kuhinjski sladkor nadomestimo z umetnimi sladili (sladkornim nadomestkom 

se izogibamo,  ker so energijsko ravno tako bogati; 

•   količinsko omejimo maščobe, ker imajo dvakrat toliko energije kot ogljikovi 

hidrati ali beljakovine. Dosledno odstranimo vse vidne maščobe, izbiramo 

samo pusto meso, posneto mleko in malo mastne mlečne izdelke; 

•   vsi obroki naj vsebujejo sadje ali zelenjavo ali oboje, saj vsebujeta veliko 

vlaknin, ki ugodno vplivajo na prebavo in dajejo občutek sitosti. Izključimo 

izrazito sladko (npr. grozdje, borovnice, banane, mango, ananas)  in suho 

sadje (npr. fige, rozine datlje, suhe slive). 

 

Debelost: 

•   dnevnih obrokov naj bo pet, brez dodatnih vmesnih obrokov ali prigrizkov; 

•   dnevni energijski vnos naj bo omejen na 1200 do 1600 kilokalorij oz. 

ustrezno glede na izračunane energijske potrebe; 
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•   živila natančno odmerjamo (tehtamo ali merimo z mericami). Poznati 

moramo šest osnovnih vrst živil glede na njihovo glavno hranilo in energijo.  

Za sestavo jedilnikov potrebujemo tabele energijskih vsebnosti, tabele za menjavo 

enakovrednih živil in načrt celodnevne prehrane. 

 

Polovica odraslih v starosti od 16 do 74 let je prepričanih, da naredijo za svoje 

zdravje dovolj.  Dejstva pa kažejo, da šest moških od desetih  in  sedem žensk od 

desetih ni telesno toliko dejavnih, da bi s tem koristili svojemu zdravju. Aktivnost se 

zmanjšuje na eni strani s starostjo in na drugi strani z večjo telesno težo. Pri moških 

je neaktivnih v starosti od 18 do 29 let okrog 10 odstotkov, pri ženskah skoraj dvakrat 

toliko, nato pa ta delež raste (pri ženskah bistveno bolj) in je  v starostni skupini nad 

75 let neaktivnih že 35 odstotkov moških in preko 55 odstotkov žensk. 

 

Priporočila za beljakovine  

Beljakovine oskrbujejo organizem z esencialnimi in neesencialnimi aminokislinami. V 

mešani prehrani, ki vsebuje priporočeno količino mesa in zamenjav, mlečnih 

izdelkov, žitnih izdelkov in stročnic nam daje zadostno količino življenjsko 

pomembnih aminokislin v beljakovinah. Priporočen najmanjši dnevni vnos za 

beljakovine za delavca je med 0,8 do 1 g/kg telesne teže dnevno ali okoli 10 do 15 % 

dnevnega energijskega vnosa. Zgornja še priporočljiva količina je okoli 1,5 do 2 g/kg 

beljakovin oziroma do okoli 20 % dnevnega energijskega vnosa. 

Večja količina živalskih beljakovin v dnevnih jedilnikih, ki jih dobimo z mesom klavnih 

živali, mlečnimi izdelki in jajci, je lahko povezana z večjim vnosom nasičenih maščob. 

Večji delež beljakovin v prehrani lahko tudi po nepotrebnem obremenjuje presnovo, 

ledvica, jetra in vpliva na slabši izkoristek kalcija. 

Tudi v vegetarijanskih jedilnikih lahko zadostimo vsem potrebam po esencialnih 

aminokislinah, če dnevni jedilnik vsebuje dovolj žitnih izdelkov in stročnic, vključno s 

sojinimi izdelki (sojin sir, sojino mleko, sojino meso – tofu ipd). 

 

Priporočila za maščobe  

Priporočila za skupne maščobe so med 25 do 30 % dnevnih energijskih priporočil. 

Izjemoma količino maščob povečamo tudi nad to vrednostjo (do 35 %) pri zelo težkih 

fizičnih delavcih, ker na ta način lahko znižamo obseg obroka hrane, povečamo 

energijsko gostoto hrane oziroma dosežemo večjo količino zaužite hrane oziroma 

energije. Količino maščob pa lahko povečamo le na račun oleinske kisline, ki jo 

dobimo pretežno v oljčnem in repičnem olju. Večja količina maščob je tveganje za 

nastanek debelosti; prevelik delež nasičenih in transmaščobnih kislin pa povečuje 

tudi tveganje za nastanek bolezni srca in ožilja ter raka različnih organov. Skupne 

maščobe lahko znižamo do 20 % dnevnega energijskega vnosa. Manjša količina 

maščob lahko vpliva na slabši okus obroka hrane. 
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Pomembna je tudi ustrezna kakovost skupnih maščob v povprečnih dnevnih 

jedilnikih, ki jo lahko dosežemo le, če uporabljamo predvsem pusta živila, vključno z 

delno posnetim mlekom in manj mastnimi mlečnimi ter mesnimi izdelki, in če tedenski 

jedilnik vsebuje vsaj enkrat do dvakrat morske ribe glede na določen normativ. 

Povprečen dnevni jedilnik naj ne bi vseboval več kot 10 % energijske vrednosti 

nasičenih maščob in do 7 % večkrat nenasičenih maščobnih kislin, vključno z 1 do 3 

g iz omega 3 maščobnih kislin. Druge maščobne kisline izhajajo iz oleinske kisline, ki 

jo dobimo predvsem v oljčnem in repičnem olju. Pazljivi moramo biti tudi pri uporabi 

margarine, ki lahko vsebuje veliko transmaščobnih kislin, ki je dnevna prehrana ne 

sme presegati v 1 % energijske vrednosti. Pri cvrenju hrane se ustvarjajo tudi te 

maščobe poleg še nekaterih kancerogenih snovi, zato cvrtih jedi ne vključimo v 

dnevne jedilnike, temveč izjemoma le enkrat do trikrat mesečno. 

 

Priporočila za ogljikove hidrate 

Ogljikovi hidrati pomenijo večino energijskega vnosa in več kot 50 % dnevne 

energije. Sladkor, ki ga dodajamo dnevni prehrani, denimo v napitkih in sladicah, naj 

ne presegajo več kot 10 % dnevnega energijskega vnosa. Kompleksni ogljikovi 

hidrati v žitu ali škrobni zelenjavi pomenijo pretežni del energije iz ogljikovih hidratov.  

Prehranska vlaknina, ki pomeni neizkoriščene ogljikove hidrate v dnevni prehrani, naj 

bo okoli 10 g/4,2 MJ (1000 kcal) energijskega vnosa. Dnevni jedilniki, ki vsebujejo 

predpisano količino polnovrednih žitnih izdelkov, sadja in zelenjave, vsebujejo 

zadostno količino prehranske vlaknine. 

 

Priporočila za vitamine in minerale 

Priporočene dnevne potrebe po vitaminih in mineralih (DACH, 2004) dobimo v 

zadostni količini, če je dnevni jedilnik sestavljen iz vseh priporočenih količin živil 

oziroma vsebuje dovolj sadja, zelenjave, polnovrednih žitnih izdelkov, mleka in 

mlečnih izdelkov, mesa ter ustreznih zamenjav. Računati pa moramo, da se okoli 10 

do 30 % vitaminov in tudi mineralov med pripravo hrane izgubi ali uniči. Pri 

načrtovanju jedilnikov to tudi upoštevamo. 

 

Tabela 11: Deleži izgub vrednosti parametrov zaradi toplotne obdelave 

Parameter Največji delež 

izgub (v %) 

Parameter Največji delež 

izgub (v %) 

vitamin A 40 niacin 70 

karoten 30 pantotenska kislina 50 

vitamin D 40 vitamin B 6 50 

vitamin E 55 biotin 60 
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vitamin K 5 folna kislina 100 

tiamin 80 vitamin B 12 0 

riboflavin 75 vitamin C 100 

 

Nekateri vitamini in minerali so tudi pomembni antioksidanti, ki so del varovalne 

prehrane. Poleg vitaminov in mineralov pa moramo omeniti še nevitaminske in 

nemineralne snovi, predvsem različna barvila v sadju in zelenjavi, ki imajo prav tako 

pomembno varovalno (antioksidativno) vlogo v dnevni prehrani. 

 

Priporočila za sol 

Pomemben del dnevne prehrane je tudi sol, ki je v manjši količini življenjsko 

pomembna snov. Priporočena količina dnevno zaužite soli znaša od 5 do 6 g na dan 

Večja količina zaužite soli, še posebno količina nad 10 do 15 g, pa je tudi dejavnik 

tveganja pri nastanku povišanega krvnega tlaka. Če uporabljamo samo neslana 

nekonzervirana živila, dnevna prehrana še vedno vsebuje okoli 3 do 4 g soli, zato je 

normalen dodatek soli izredno majhen. Povprečna dnevna prehrana, ki daje 

normalen povprečen okus po slanem, vsebuje okoli 10 g soli. Prav zaradi tega je 

pomembno, da otroke in mladostnike že v dobi odraščanja navajamo na zmerno 

količino soli v vsakdanji prehrani. V poznejšem obdobju bomo zelo težko pripravili 

okusen obrok hrane z manj soli, pa čeprav uporabljamo različne začimbne 

zamenjave. 

 

Priporočila za tekočino 

Nadomeščanje tekočin (vode) je bistveno za potekanje številnih biokemičnih funkcij 

v organizmu in dobrega počutja ter boljše delovne storilnosti. Že manjša izsušitev, 1 

do 2 %, lahko pomembno vpliva na počutje in telesno ter duševno sposobnost 

delavca. Prav zaradi tega je pomembno, da ima delavec stalno na voljo ustrezne 

napitke (vodo, čaj, razredčene sadne sokove, mineralno vodo itn.), s katerimi 

nadomešča telesne tekočine še zlasti v okolju, v katerem je izguba vode visoka. Če 

se pojavi žeja, je to že znak, da telesu primanjkuje okoli 1 do 2 % telesnih tekočin, 

zato je dobro, da delavec popije kozarec napitka, še preden nastopi žeja. Ob 

pomanjkanju 6–7 % telesne tekočine pride do hude žeje, pospešenega srčnega 

utripa in padca krvnega tlaka, kar vse škodljivo vpliva v prvi vrsti na zdravje in 

posledično tudi na delovno storilnost posameznega delavca. 

Potrebe po napitkih naraščajo s povečano telesno dejavnostjo in s povečanjem 

znojenja, ki se lahko poveča zaradi visoke zunanje temperature in relativne vlage. 

Tudi zelo suh in mrzel zrak lahko poveča evaporacijo in izgubo vode z dihanjem, do 

največjih izgub tekočine pa prihaja pri težkem fizičnem delu v zelo vročem in suhem 
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okolju (kar je v naših podnebnih razmerah sicer redko, pozorni moramo biti na 

delavce, ki delajo ob pečeh v livarnah, steklarnah, jeklarnah ipd.). 

Potrebe po vnosu vode lahko določimo s potrebami po energiji. Okvirno lahko 

računamo, da za vsako kalorijo porabljene energije telo potrebuje 1 ml vode. Pri 

delavcih, ki opravljajo fizično lahka in zelo lahka dela, predpostavljamo, da z delom 

ne prihaja do dodatnih izgub tekočine, pri vseh preostalih pa je treba zagotoviti tudi 

ustrezno nadomeščanje tekočin med delom. 

Kadar delavec izgublja vodo zaradi visoke zunanje temperature, z znojem izgublja 

tudi različne minerale, vključno z natrijem (sol). V tem primeru lahko poleg vode 

nadomeščamo tudi preostale minerale. O tem se pomenimo z zdravnikom, 

specialistom za medicino dela, ki bo tudi svetoval vrsto napitka, s katerim bo lahko 

delavec nadomestil izgubljeno vodo in sol. Sol najhitreje in najlažje nadomestimo kar 

s krožnikom normalno soljene kostne (goveje) juhe, svetujemo pa tudi uživanje 

izotoničnih napitkov.  

 

Tabela 12: Orientacijske vrednosti za vnos tekočine 
(Vir: Referenčne vrednosti za vnos hranil, DACH, 2004) 

Starost 

Vnos vode s Oksidacijska 
voda 

Skupno 
sprejeta voda 

Vnos vode s 
pijačami in 
trdno hrano 

pijačami1 trdno hrano 

ml/dan ml/dan ml/dan ml/dan ml/kg in dan 

Mladostniki in odrasli  

     

15 do manj kot 19 let 1530 920 350 2800 40 

19 do manj kot 25 let 1470 890 340 2700 35 

25 do manj kot 51 let 1410 860 330 2600 35 

51 do manj kot 65 let 1230 740 280 2250 30 

65 let in starejši 1310 680 260 2250 30 

Nosečnice  1470 890 340 27007 35 

Doječe matere 1710 1000 390 31006 45 
1 Vnos vode s pijačami = skupno sprejeta voda – oksidacijska voda – vnos vode s trdno hrano. 
 

 
Tabela 13: Ravnotežje vode (ml/dan) pri odraslih 
(Vir: Referenčne vrednosti za vnos hranil, DACH, 2004) 

Sprejeta voda Oddana voda 

Pijače 1440 urin5 1440 

voda v trdni hrani 875 blato 160 

oksidacijska voda 335 koža 550 

  pljuča 500 

skupaj sprejeta voda 2650 skupaj oddana voda 2650 
 
 

Za pitje je primerna le čista voda. Strokovnjaki, ki priporočajo pitje vodovodne  vode 
iz pipe, oporekajo pitje destilirane vode, ker ta ne vsebuje mineralov. Tudi pitje velikih 
količin mineralne vode, ki vsebuje večje količine mineralov, ima lahko slabe posledice 
na človekovo zdravje.          
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Moderni potrošniki, še posebej otroci, vse pogosteje posegajo po drugih vrstah pijač, 
od sadnih sokov do brezalkoholnih osvežilnih pijač ter kave, čaja ter drugih 
industrijsko narejenih energijskih pijač. Razen sadnega soka s 100% sadnim 
deležem in brez aditivov, so vse ostale pijače ali pasterizirane ali so jim dodani razni 
aditivi za izboljšanje organoleptičnih lastnosti, sredstva za konzerviranje, so dodatno 
slajeni z naravnimi ali umetnimi sladili, lahko pa so jim dodani industrijski vitaminski 
pripravki ali še druga poživila.  

Od mineralnih vod se priporočajo manj gazirane (Radin, Miral), ki ne povzročajo 
napenjanja (dvig diafragme –moteno dihanje). Gazirane so primernejše za uživanje 
po športni aktivnosti kot pred ali med njo.  

Sadno zelenjavni napitki vsebujejo vitamine, grozdni in sadni sladkor ter kalij. Ker 
včasih povzročajo občutek napetosti, so bolj kot med aktivnostjo priporočljivi po 
telesni aktivnosti. 

Mleko je primeren napitek za športnike, vendar ga na prazen želodec ni dobro uživati 
v velikih količinah. Po tekmi naj bi prispevalo želene beljakovine. Priporoča se mleko 
z manj maščobami (1,6%).  

Alkohol poveča diurezo in upočasni rehidracijo, zato ga ne priporočamo.  

Kava sicer lahko poveča diurezo in posledično povzroči dehidracijo, vendar nekatere 
izkušnje kažejo, da med samo obremenitvijo ne vpliva pomembneje na samo 
hidracijo. Zelo velike količine pa lahko povišajo vrednosti v krvi ali urinu do ravni, ki je 
bila še do leta 2005 na seznamu prepovedanih substanc MOK. 

Kava, kakavovi napitki ter čaji iz pravega čaja, kola pijače vsebujejo določeno 
količino metilksantinov (kofein, teobromin), ki imajo do neke mere poživilni učinek, 
lahko pa povzročajo akutno ali subakutno toksičnost.  

 

Hranilna in energijska gostota dnevnih jedilnikov 

Pravilno sestavljeni dnevni jedilniki morajo ustrezati tudi priporočilom glede hranilne 

in energijske gostote. 

S hranilno gostoto izražamo količino posameznih esencialnih hranil na kalorično 

enoto, običajno na 1 MJ ali 1000 kcal. O prazni hrani (junk food) govorimo takrat, 

kadar je energijsko bogata, a revna glede vsebnosti hranil. To se zgodi zlasti takrat, 

kadar v dnevni jedilnik vključimo veliko enostavnih vrst sladkorja in maščob, ki hitro 

pokrijejo dnevne energijske potrebe, ne zadostijo pa potreb po esencialnih hranilih. 

Pogosto jedilniki, ki vsebujejo pod 1000 do 1500 kcal dnevno, denimo shujševalni 

jedilniki, ne vsebujejo dovolj esencialnih hranil in so hranilno prazni. Shujševalni 

jedilniki in tudi jedilniki za otroke in starostnike, ki imajo manjši energijski obseg, 

zahtevajo zato priporočila za posebno izbrana in/ali kakovostna živila; jedilniki za 

težja dela ali nekatere športnike pa imajo lahko tudi več dodanih maščob (denimo do 

35 % dnevne energije) in sladkorja (do okoli 10 % dnevne energije). Ne glede na to 

pa imamo vsa živila, jedi in obroke hrane z visoko hranilno gostoto za kakovostna in 

priporočljiva v uravnoteženi prehrani. 
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Vse jedilnike, ki vsebujejo pod 1500 kcal, kljub temu da vsebujejo priporočeno 

količino živil, preverimo, ali vsebujejo zadostno količino priporočenih esencialnih 

hranil. 

Povsem drugačen pomen pa ima energijska gostota hrane, ki pokaže energijsko 

vrednost na volumsko ali utežno enoto hrane, to je v ml ali g hrane: kcal ali kJ/ml ali 

g. 

Hrana z veliko maščob in sladkorja in malo sadja, zelenjave ter napitkov ima visoko 

energijsko gostoto, poveča količino zaužite hrane in lahko vsebuje tudi malo 

esencialnih snovi (hranilno redka hrana). Hrana z veliko sadja in zelenjave ter 

malokaloričnih napitkov z manj dodanih maščob (največ 3 g/100 kcal) in sladkorja pa 

je energijsko redka in biološko visokovredna. S tako ponujeno hrano tudi hitreje 

dosežemo hranilno in energijsko ravnotežje v organizmu in vzdržujemo normalno 

telesno težo. Energijsko gosta hrana je tudi manj nasitljiva na energijsko enoto kot 

energijska redka hrana, zato je tudi več pojemo in s tem tudi bolj tvegamo, da 

povečamo telesno težo. 

Energijska gostota priporočene prehrane je okoli 0,5 do 2,5 kcal/g ali ml hrane. Kadar 

sestavljamo jedilnike za delavce, ki potrebujejo tudi količinsko odmerjene jedilnike, se 

lahko odločimo, da za delavce s povečano telesno težo in izraženo debelostjo 

ponudimo energijsko redko hrano, to je hrano z okoli 0,5 do 1 kcal/g hrane. Pri tej 

energijski gostoti hrane je ureditev količine zaužite hrane bolj točna od tiste, ki 

vsebuje od 1 do 2,5 ali več kcal/g ali ml hrane. Pri delavcih, ki potrebujejo visoko 

energijske obroke hrane, pa je priporočljivo, da jim damo hrano z visoko energijsko 

gostoto. Ponujen obrok naj vsebuje povečano količino maščob in/ali sladkorja na 

največjo še sprejemljivo količino ob priporočeni količini sadja in zelenjave. Pri 

delavcih s povečano telesno težo pa povečamo količino sadja in zelenjave na 

največjo mogočo količino in znižamo maščobe in sladkor na najmanjšo mogočo 

količino. 
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