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Povzetek

Prehrana je pomemben del športnikovega življenja, posebno v obdobju odraščanja. Primerna prehrana 
otrok, predvsem pa mladostnikov, ki so v obdobju intenzivne rasti, omogoča pravilno rast in razvoj ter 
ščiti njihovo zdravje. Hranilne in energijske potrebe so še dodatno povečane zaradi telesne dejavnosti. 
Zaradi pomanjkanja raziskav se za mlade športnike velikokrat uporabljajo priporočila, namenjena 
odraslim. Pri njihovi interpretaciji je potrebno upoštevati pomembne razlike, kot so slabša metabolična 
učinkovitost otrok med gibanjem, razlika v porabi substratov med vadbo in razlika v termoregulaciji.

Kronično nezadosten energijski in hranilni vnos lahko vodi do slabše telesne zmogljivosti ter do 
nepravilnega razvoja in povečanega tveganja za poškodbe. Uživanje prehranskih dodatkov naj bo 
namenjeno le dopolnjevanju primerne osnovne prehrane. Priporočljivo je izobraževanje na področju 
primerne prehrane, tako za mlade športnike, trenerje kot tudi za starše.

Ključne besede: mladi športnik, rast, prehrana, hidracija, prehranski dodatki.

Abstract

Nutrition is an integral part of an athlete’s life and the importance of proper nutrition is even greater 
for the young athletes. Children and adolescents need to consume an appropriate diet to maintain 
health and optimize growth. In addition, the requirements may further increase with increasing exercise 
training.  Due to lack of evidence, many of the sport nutrition principles are extrapolated from the 
adult population; however, there are some important differences such as metabolic cost of locomotion, 
preferential fat oxidation and differences in thermoregulation in young athletes during exercise; that can 
result in slightly different advice for young athletes.

Chronic inadequate nutrition may not only result in diminished performance, but could lead to 
impairment of growth and development and increase risk of injuries. Appropriate diet rather than use of 
supplements is recommended to ensure young athletes to participate successfully and safely in athletics. 
Proper education for athletes, coaches as well as parents should be implemented.

Keywords: adolescent athletes, growth, nutrition, hydration, supplements.

1. UVoD

Prehrana je v kombinaciji s primerno vadbo eden 
ključnih faktorjev, ki vplivajo na uspešnost športnika 
v različnih obdobjih življenja. Primerna prehrana v 
obdobju odraščanja je še posebno pomembna tako za 
rast in razvoj ter zaščito zdravja in preprečevanje poškodb 
odraščajočega kot tudi za optimizacijo njegovega treninga 
in uspešno regeneracijo. Mladi športniki se razlikujejo od 
svojih sovrstnikov in odraslih v pomembnih izioloških, 
metaboličnih in biomehanskih vidikih (1), kar  vpliva na 
njihove energijske in hranilne potrebe, porabo substratov 
in termoregulacijo med telesno aktivnostjo; z leti se te 
razlike zmanjšujejo. Poseben izziv je zadostiti potrebam 
intenzivnih in dolgotrajnih naporov hkrati s šolskimi ter 
drugimi obšolskimi dejavnostmi.

obenem mladostniki v dobi zorenja, torej v obdobju 
osamosvajanja, sprejemajo samostojne odločitve tudi na 
prehranskem področju (hranjenje izven doma, izpuščanje 
obrokov, slabša kakovost »hitre hrane« ...). Žal njihova 
izbrana hrana velikokrat ne zadosti potrebam za rast in 
razvoj ter za telesne napore. To lahko vodi v upočasnjen 
razvoj in rast, ponavljajoče se okužbe ter poveča tveganje 
za poškodbe.

Pregledni članek se osredotoča na najpomembnejše 
prehranske potrebe mladega športnika.
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2. PoTrebe Po eNergIjI

Zadostna preskrba mladih športnikov z energijo je nujno 
potrebna za pokritje njihovih potreb za rast in razvoj, zaščito 
zdravja, vzdrževanje primerne telesne teže ter za vsakodnevne 
aktivnosti in vadbo. otroci in mladostniki, ki se ukvarjajo s 
športom, imajo energijske potrebe povečane zaradi večje 
energijske porabe pri povečani telesni aktivnosti.

Določitev priporočljivega energijskega dnevnega vnosa je 
težavna zaradi velike variabilnosti med mladostniki (2). Pri 
mladostnikih je začetek hitre rasti, ki je eden pomembnih 
vzrokov za povečane potrebe, nepredvidljiv. Prav tako je 
energijska potreba posameznika odvisna od intenzivnosti, 
trajanja in pogostosti vadbe. razlike so tudi znotraj 
posameznega športa in med spoloma (1, 2). Na podlagi 
prehranskega dnevnika tekačev je bil povprečni energijski 
vnos pri fantih ocenjen na 3600 kcal, pri dekletih pa na 
2500 kcal (3). 

V primerjavi z odraslimi imajo mladostniki med gibanjem 
zaradi slabše metabolične učinkovitosti višjo energijsko 
porabo na kilogram telesne teže (4), višji bazalni 
metabolizem ter večjo frekvenco in krajšo dolžino korakov. 
Z leti in s treningom se ta razlika zmanjšuje.  orientacijske 
vrednosti za primeren energijski vnos se lahko ocenjujejo 
na podlagi stopnje telesne aktivnosti (physical activity level 
- PAL) in bazalnega metabolizma, ki ga lahko izračunamo s 
pomočjo različnih formul (npr. Schofieldova formula).  FAo/
WHo/UNU (5) predlagajo vrednosti PAL od 1,8 do 2,15; 
nedavno objavljena raziskava (6) pa predlaga nekoliko 
nižje vrednosti, in sicer od 1,75 do 2,05. Ti izračuni naj se 
uporabljajo le kot ocene (1).  

Za oceno zadostnega energijskega vnosa se danes priporoča 
uporaba »energijske razpoložljivosti«; to je razlika med 
energijskim vnosom in energijsko porabo za telesno aktivnost. 
razlika - preostanek energije je »na razpolago« za preostalo 
delovanje telesa, rast in razvoj (7). energijska razpoložljivost 
se razlikuje od »energijskega ravnotežja«, ki je opredeljen 
kot razlika med energijskim vnosom in energijsko porabo. 
Priporočljive vrednosti za energijsko razpoložljivost so med 
30 in 45 kcal na kilogram puste telesne mase. Dolgotrajno 
prisotna prenizka energijska razpoložljivost prinaša številne 
zdravstvene težave kot so zakasneli nastop pubertete, motnje 
menstrualnega ciklusa, slabše zdravje kosti, nizka rast, razvoj 
motenj hranjenja in povečano tveganje za poškodbe (1,8,9).  
Športniki iz določenih športnih panog (gimnastika, skakalci), 
kjer sta zunanji izgled in telesna teža pomembna, so zaradi 
velikokrat prisotne prenizke energijske razpoložljivosti 
izpostavljeni večjemu tveganju za zgoraj naštete težave. 
Utrujenost je eden od tipičnih pokazateljev prenizke 
energijske razpoložljivosti (10).

Prav tako pa lahko kronično prekomerno povečan energijski 
vnos vodi do razvoja debelosti, metabolnega sindroma, 
bolezni srca in ožilja, kakor tudi do poškodb (11). Čeprav je 
izguba prekomerne telesne teže pri športnikih lahko zaželena, 
dolgotrajna in nizko energijska prehrana za športnika ni 
priporočljiva (8).V praksi je priporočljivo periodično preverjanje 
energijskega vnosa in sledenje energijskim potrebam mladih 
športnikov, kakor tudi preverjanje energijske razpoložljivosti 
(10). Za ocenitev energijskega vnosa je na razpolago vrsta 
metod, pri katerih je potrebno upoštevati tudi njihove 

pomanjkljivosti (12). obenem je potrebno slediti rasti in razvoju 
posameznika (spremembam v telesni višini in teži, obsegih in 
kožnih gubah, motnjam v menstrualnem ciklusu) (10). 

3. beLjAKoVINe

Vnos beljakovin je pomemben za izgradnjo telesu lastnih 
beljakovin in drugih metabolno aktivnih substanc, pri 
mladostniku pa še posebej za rast. Potrebe po beljakovinah, 
izražene relativno na telesno težo, se zmanjšujejo od otroštva 
in najstništva v odraslo dobo; priporočljivi dnevni vnosi so 
0,9 g/kg v starosti od 4 do 15 let ter nato 0,8 g/kg v starosti 
od 15 do 19 let (13). beljakovinske potrebe se izračunavajo 
s pomočjo faktorske metode na podlagi raziskav dušičnega 
ravnovesja. Potrebe vključujejo vrednosti za vzdrževanje in 
rast nemaščobnega tkiva (13), vendar ne upoštevajo dodatnih 
morebitnih potreb pri mladostnikih, ki se intenzivno ukvarjajo 
s športom (2,10).

raziskave, v katere so bili vključeni mladostniki (nogometaši, 
šprinterji), so pokazale, da je za pozitivno dušično ravnovesje 
potreben dnevni vnos beljakovin 1,35 do 1,6 g/kg telesne teže 
(14-16). Priporočen dnevni vnos beljakovin za športnika je 1,3 
do 1,8 g/kg telesne teže, ki ga športnik zaužije v obrokih preko 
dneva. Višji vnosi do 2,5 g/kg telesne teže so priporočljivi le 
v obdobjih intenzivnejše vadbe ali v obdobjih zmanjšanega 
energijskega vnosa (17).  Čas uživanja beljakovin je pomemben. 
Za ohranjanje pozitivne dnevne beljakovinske sinteze je 
pomembno, da so beljakovinska živila prisotna v vseh glavnih 
obrokih (zajtrk, kosilo, večerja) in takoj po vadbi. Zaužitje 
zmerne količine visoko kvalitetnih beljakovin, približno 20 g, 
takoj po vadbi moči pa še zviša sintezo beljakovin (17-19). 

glede na rezultate raziskav je vnos beljakovin pri najstnikih z 
običajno prehrano zadosten in znaša od 1,2 do 1,6 g/kg telesne 
teže (14, 20-22), kar nakazuje, da ni potrebe po beljakovinskih 
dodatkih, razen v primerih, ko uživanje običajne beljakovinske 
hrane ni mogoče.

V kolikor pa je mladostnik vegetarijanec ali na nizko energijski 
prehrani, je priporočljivo spremljanje količine in vrste 
beljakovin, ki jih zaužije (2). 

4. ogLjIKoVI HIDrATI

Že dolgo je znano, da ogljikovi hidrati (oH), ki jih odrasli 
športnik zaužije pred in med vadbo, zakasnijo nastop 
utrujenosti in izboljšajo telesno vzdržljivost športnika. Za 
razliko od priporočil za vnos beljakovin, ki so precej splošna, 
so priporočila za vnos oH odvisna od intenzivnosti, trajanja in 
vrste športne dejavnosti. 

Kot pri odraslih so tudi pri odraščajočih oH ključni vir 
energije za uspešno izvedbo vadbe in regeneracijo po 
naporu. Nezadosten vnos vodi do nezadostnih glikogenskih 
zalog in hitrejšega nastopa utrujenosti. Tehnika polnjenja 
glikogenskih zalog, imenovana »carbohydrate loading«, 
se pri odraščajočih ne priporoča(1). Namesto tega je pred 
tekmovanjem priporočeno zmanjševanje obsega vadbe in 
ohranjanje vnosa oH.

Uživanje oH med športno dejavnostjo ohranja njihovo visoko 
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stopnjo oksidacije, zmanjšuje porabo notranjih glikogenskih 
rezerv in pomaga ohranjati optimalno koncentracijo glukoze v 
krvi ter intenzivnost športne dejavnosti, posebno pri dalj časa 
trajajoči dejavnosti (23). Poleg tega lahko zmanjša mentalno 
utrujenost  (24). 

Koncept splošnih priporočil, ki so športnikom določala 
prehrano z visokim deležem oH (50 – 60% celotnega 
dnevnega energijskega vnosa), je zamenjalo priporočilo o 
zadostnem uživanju oH, ki se določi na kilogram telesne mase 
posameznega športnika (g oH/kg telesne mase (TM)) in se 
glede na vrsto, intenzivnost in čas trajanja športne dejavnosti 
spreminja (25).

Takoj po naporu (od 0 do 4 ure): 

1 – 1,2 g/kg TM/h

Dnevne potrebe:

Nizka intenzivnost vadbe: 3 – 5 g/kg TM

Srednja intenzivnost vadbe (npr. vadba 1 ura/d): 5 – 7 g/kg TM

Vzdržljivostna vadba (npr. vadba 1 do 3 ure/d): 6 – 10 g/kg TM

Zelo intenzivna vadba (npr. vadba  4 do 5 ur/d): 8 – 12 g/kg TM

Med vadbo:

Kratkotrajna vadba (0 – 75 min): ni potrebe ali majhne količine

Dolgotrajnejša vadba (75 min – 2,5 h): 30 – 60 g/h 

Zgoraj navedena priporočila so osnovana na rezultatih raziskav 
na odraslih športnikih. Potrebno pa je upoštevati možne razlike 
med odraslim in mladim športnikom, saj te lahko vplivajo na 
drugačne potrebe odraščajočega športnika. 

glikogenske zaloge so pri otrocih manjše kot pri odraslih 
(26) in aktivnost laktatne dehidrogeneze je nižja, kar je lahko 
vzrok njihove manjše anaerobne zmogljivosti (27).  Z leti, skozi 
obdobje najstništva, ta razlika izgine.  

Prav tako obstaja med otroki razlika pri koriščenju substratov 
med vadbo. Mlajši otroci uporabljajo pri dolgotrajnejši vadbi 
več maščob in manj oH kot starejši (26), vendar ni jasno, če to 
v praksi zahteva spremembo priporočil za vnos oH in maščob.

raziskave tudi nakazujejo, da otroci ob uživanju oH med 
vadbo v primerjavi z odraslimi oksidirajo relativno več zaužitih 
oH; z leti se ta razlika manjša, prisotna pa je predvsem pri 
fantih (28, 29). 

rezultati raziskav uživanja oH med vadbo prikazujejo 
izboljšanje telesne zmogljivosti pri najstnikih, čeprav niso 
povsem enotni. riddel (28) je prikazal, da uživanje mešanice 
glukoze in fruktoze izboljša telesno zmogljivost mladih 
kolesarjev. Poleg pozitivnega vpliva v vzdržljivostnih športnih, 
uživanje oH zvišuje zmogljivost tudi pri visoko intenzivnih 
prekinjajočih se športnih aktivnostih: poviša eksplozivno moč 
in hitrost pri rokoborcih (30) ter natančnost izvajanja meta pri 
košarkarjih (31). 

Uživanje oH med vadbo lahko povzroči gastrointestinalne 
težave. Pri izvajanju visoko intenzivne intervalne vadbe je 
vnos tekočine, ki je vsebovala 8 % oH, povzročila večje težave 
kot tekočina z nižjo koncentracijo oH (6 %) (32). Smiselnost 

uživanja tekočin z oH pri kratkotrajnih vadbah visoke 
intenzivnosti je vprašljiva (2).

Živila z večjo vsebnostjo kompleksnih oH (polnovredna žita, 
sadje) naj bodo sestavni del obrokov. Uživanje enostavnih 
oH (športne pijače, ploščice, geli) lahko dopolnjuje osnovno 
prehrano za potrebe vadbe (33).  Zaradi tveganja za nastanek 
zobne gnilobe je potrebna dosledna higiena (1) .

5. MAŠČobe

Zadosten vnos maščob je potreben za oskrbo telesa z v 
maščobi topnimi vitamini in esencialnimi maščobnimi 
kislinami; obenem zagotavlja zadostno energijo za rast in razvoj 
odraščajočega športnika (22). Telesna maščoba, shranjena v 
maščobnih depojih in v triacilglicerolih v mišicah, predstavlja 
največjo endogeno zalogo energije za mlade športnike. 
Primarna adaptacija na vzdržljivostno vadbo je povečana 
kapaciteta oksidacije maščobnih kislin in zmanjšano koriščenje 
glikogenskih zalog (34). Zaradi velikih maščobnih zalog tudi 
pri suhih športnikih proaktivno nadomeščanje porabljenih 
maščob med vadbo ni potrebno (35). V zadnjem času zelo 
zanimivo področje »adaptacije povečanega koriščenja maščob 
kot goriva« pri mladostnikih ni raziskano (10).

Čeprav velja splošno priporočilo, da 30% celokupne energije 
prispeva prehranski  vnos maščob (13),  je priporočljiva 
količina odvisna od energijske potrebe. Tako pri odraslem 
kot pri mladem športniku je pomembna zadostna oskrba z 
beljakovinami in ogljikovimi hidrati, maščobe pa predstavljajo 
preostali del potrebne energije. Vnos nasičenih maščob skupaj 
s trans maščobami naj bo pod 10% celotnega energijskega 
vnosa, kar vodi do izogibanja živilom z visoko vsebnostjo 
nasičenih maščob in do zadostnega vnosa za zdravje potrebnih 
nenasičenih maščob. raziskave kažejo, da je prehranski vnos 
maščob pri mladih športnikih zadovoljiv (36, 37).

omejevanje vnosa maščob pri otrocih in mladostnikih, ki niso 
debeli, lahko vodi do zastoja rasti (38).  odraščajoča dekleta, 
pri katerih energijski vnos ne sledi potrebam, so izpostavljena 
večjemu tveganju za motnje menstrualnega ciklusa in 
slabšemu zdravju kosti (9).  

V kolikor je potrebno zmanjšanje telesne teže pri mladih 
športnikih, ki izvajajo naporno vadbo, je smiselna omejitev 
vnosa maščob ob nespremenjenem vnosu beljakovin in 
ogljikovih hidratov (2). 

6. TeKoČINA

Zadostna oskrba telesa s tekočinami, ki preprečuje 
dehidracijo in ohranja zadostno prepojenost z vodo, je 
nujna za normalno delovanje telesa tako v mirovanju 
kot še posebno pri telesni aktivnosti. Že odstotek do dva 
dehidriranosti zmanjša telesno zmogljivost in pregretje 
organizma lahko v dehidriranem stanju hitro povzroči 
vročinsko izčrpavanje ali celo vročinski udar.

Mehanizmi termoregulacije se pri otrocih razlikujejo od 
odraslih, a so po kapaciteti primerljivi (39-41). otroci imajo 
višje razmerje telesne površine proti telesni teži, kar pomeni, 
da se na vročini hitreje segrevajo in v mrzlem hitreje ohlajajo; 
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PRED VADBO

Primeren obrok ti dopolni energijske zaloge in  pomaga, da med vadbo nisi lačen.

HrANA
bogata z ogljikovimi hidrati,  
z zmerno količino beljakovin 
ter nizko vsebnostjo maščob 
in vlaknin

Na treningih preskušaj različno 
hrano in pijačo, da ugotoviš, katera 
je primerna zate.Hkrati preskušaj 
primernost časa hranjenja. Tako 
zaužita hrana ti med vadbo ne bo 
povzročala težav.

PrIMerNI obroKI PreD VADbo

3 - 4 ure pred 
vadbo

• testenine z manj mastno omako (zelenjavno ali s 
pustim mesom)
• sendvič s puranom, tuno ali šunko, solato ter juha
• pečeno meso na žaru z rižem in zelenjavo

2 - 3 ure pred 
vadbo

• kruh, debelo namazan z marmelado, kozarec 
mleka, banana
• kosmiči za zajtrk z jogurtom, banana
• tekoči nadomestek obroka

1 - 2 uri pred 
vadbo

• športna pijača
• žitna ali športna ploščica, gel (preveri deklaracijo)
• sadni jogurt
• kos sadja ali sadni sok

TeKoČINA
200 - 400 ml v dveh urah 
pred vadbo

Pij redno čez cel dan, posebno ob 
vročih dneh.

voda 
športna pijača (preveri deklaracijo)

Začni trening/tekmo dobro hidriran (barva urina mora biti svetlo rumena) in z napolnjenimi energijskimi zalogami.
Če je začetek tekme zakasnjen, imej vedno pri sebi dodatno hrano in pijačo (žitne ali športne ploščice, bombone, športno pijačo, gele). jej po grižljajih 
in pij po požirkih.

MED VADBO

Prepreči oziroma zakasni nastop utrujenosti in dehidracije ter pomaga vzdrževati intenzivnost v zadnjih fazah tekme/treninga.

HrANA: ogLjIKoVI HIDrATI 
30 - 60 g na uro

PrIMerNA HrANA IN PIjAČA, KI VSebUje 50 g ogLjIKoVIH HIDrAToV 

• 800 -1000 ml športne pijače (preveri deklaracijo)
• žele bomboni (preveri deklaracijo)
• 2 srednje veliki banani
• žitne in športne ploščice, geli (preveri deklaracijo)
• suho sadje (15 g rozin je 10 g ogljikovih hidratov)

TeKoČINA
100 - 200 ml na vsakih      
15 - 20 minut

Pij po požirkih (3-4 požirke). 
ob vročih dneh pij več!
Pij glede na svoj plan pitja, ki si ga 
ugotovil na treningih (nihanje v 
telesni teži naj ne bo večje od 2 %)! 
Žeja ni dober pokazatelj (de)
hidracije; ko si žejen, si že 
dehidriran!
Če se močno znojiš, dodaj sol v 
pijačo oz. jej slano hrano.

voda
športna pijača (preveri deklaracijo)

PO VADBI

Nadomesti izgubljeno tekočino in elektrolite ter ogljikove hidrate. Pomaga popraviti mišične poškodbe.
Začni s hranjenjem čimprej po zaključku tekme/treninga. To je posebno pomembno, če je obdobje do naslednje tekme/treninga kratko.

ogLjIKoVI HIDrATI 
1 g/Kg TeLeSNe TeŽe

Če igraš naslednjo tekmo v roku 30 
- 60 minut, začni takoj po zaključku  
piti (športno) pijačo (preveri 
deklaracijo). Lahko dodaš še 
majhno količino lahko prebavljive 
hrane v trdi obliki.

PrIMerNI obroKI, KI VSebUjejo 50 g ogLjIKoVIH HIDrAToV IN VSAj 
10 g beLjAKoVIN

• 400 ml čokoladnega mleka
• 250 - 350 ml tekočega nadomestka obroka
• 250 - 350 ml sadnega šejka (sadje v mleku ali jogurtu)
• regeneracijski napitek (razmerje med OH in B mora biti 3-4:1 - preveri 
deklaracijo)
• športne ploščice (preveri deklaracijo)
• sendvič s piščancem, sirom in kos sadja

PLUS 10 - 20 g beLjAKoVIN Drugače pojej obrok z visoko 
vsebnostjo ogljikovih hidratov in 
nekaj beljakovinami v obdobju do 
90 minut po tekmi.

TeKoČINA Popij do 1,5 l tekočine za vsak 
med tekmo/treningom izgubljeni 
kilogram telesne teže.

voda
športna pijača (preveri deklaracijo)

TAbeLA 1: PrAKtični naPotki za Prehrano mladih šPortnikov
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zaradi manjše stopnje znojenja ne morejo oddajati toplote 
z izhlapevanjem (42), temveč se ohlajajo preko periferne 
redistribucije (39). Mladostniki se lahko ob redni vadbi na 
vročini aklimatizirajo s povečano periferno redistribucijo (43). 

Ker obstajajo velike razlike med posamezniki kakor tudi med 
samimi telesnimi aktivnostmi, ni mogoče dati splošnega 
priporočila za primeren vnos tekočine med telesno aktivnostjo. 
Priporočljivo je, da se pri posamezniku periodično preverja 
stopnjo hidracije in njegove navade pitja tekočin. Pitje 
tekočine med športno dejavnostjo mora ustrezati izgubam 
tekočine s potenjem. Praktična metoda akutnih sprememb v 
stopnji hidracije je tehtanje pred in po vadbi. Izguba telesne 
teže za več kot dva odstotka zmanjšuje telesno zmogljivost 
športnika (31). 

Priporočljivo je pitje tekočin v količinah, ki preprečijo izgubo 
telesne teže za več kot dva odstotka (44). Mladi športniki 
uživajo velikokrat premalo primernih tekočin, da bi preprečili 
dehidracijo. raziskave so pokazale, da mladi športniki 
pogosto začnejo vadbo že v dehidriranem stanju (45, 46), 
po naporih pa ne popijejo dovolj primernih tekočin, kar je 
še posebej izraženo na tekmovanjih, ko si nastopi sledijo 
zaporedno in ni dovolj časa za uspešno rehidracijo. Mladi 
športniki podcenjujejo količino tekočine, ki bi jo morali 
popiti med dolgo trajajočim naporom, posebno v vročem in 
vlažnem (2).  V raziskavah, kjer so mladostniki izvajali telesno 
aktivnost v vročini, so poročali o precejšnji izgubi tekočin (do 
4% telesne teže) (47, 48).

Ker občutek žeje ni dober indikator za zadostno hidracijo, je 
za preprečitev dehidracije pomembno spodbujanje uživanja 
primernih tekočin v primernih količinah pred, med in po 
naporu (2, 45).

Pitje športnih pijač, ki vsebujejo elektrolite ter oH, je 
priporočljivo pri posameznikih pri dolgotrajnejši, intenzivni 
telesni aktivnosti  v vročem in vlažnem, ali kadar si nastopi /
vadbe sledijo zaporedno v kratkih časovnih presledkih. Pitje 
energijskih pijač je odsvetovano (49).

Prekomerno pitje tekočin, predvsem vode, lahko v kombinaciji 
z visoko stopnjo znojenja povzroči hiponatriemijo (serumska 
koncentracija natrija pod 135 mmol/l), ki je življenjsko 
ogrožajoče stanje (50). 

7. PreHrANSKI DoDATKI 

Kljub pogosti uporabi prehranskih dodatkov pri mladih 
športnikih (vitamini, minerali, aminokisline, beljakovine, 
rastlinski preparati), poglobljenih raziskav o učinkovitosti in 
dolgoročni varnosti na odraščajočih športnikih pravzaprav ni 
(10).  Uživanje dodatkov v večini primerov tudi ni zdravstveno 
utemeljeno, lahko pa vodi do pozitivnega dopinškega 
rezultata (51). 

glede na rezultate raziskav uporabe dodatkov med mladostniki 
so najpogosteje uporabljeni vitamini in minerali (52).  Čeprav 
sta bila skrb za zdravje in preprečevanje bolezni glavna 
navedena razloga za njihovo uživanje, je bila želja po povečanju 
telesne zmogljivosti in energije prav tako močan motiv. razlogi 
za jemanje so se med spoloma razlikovali: dekleta so navajala 
predvsem zdravje, boljšo regeneracijo in dopolnjevanje 
neustrezne prehrane; fantje pa povečanje telesne zmogljivosti. 

Dostopnost in vpliv medijev ter sovrstnikov in trenerjev 
so veliki. Vir nasvetov se za različna dopolnila razlikuje (2). 
Zanimivo je, da se veliko odraščajočih za jemanje dodatkov 
odloči samostojno, celo brez vednosti trenerjev ali staršev. 

Spodbujanje uživanja dopolnil za mlade športnike za 
povečanje telesne zmogljivosti ni priporočljivo (1, 2, 10, 53). 
To ne vključuje zdravstveno utemeljenega uživanja dopolnil 
(kalcija, železa, vitamina D), ki poteka pod strokovnim 
nadzorom. Poleg tveganj povezanih z varnostjo pri uživanju 
dopolnil, lahko pričakovanja mladostnikov presegajo njihov 
dejanski vpliv na povečanje zmogljivosti. Mladim športnikom 
je potrebno zagotoviti rast in razvoj predvsem preko primerne 
vadbe, prehranjevanja in počitka. Na tak način se tudi zavrača 
miselnost »zmagati za vsako ceno«. 

8. ZAKLjUČeK

Mladi športniki morajo biti pozorni na primeren energijski 
vnos, vnos ogljikovih hidratov in tekočine. Zaradi kombinacije 
treningov/tekmovanj, šolskih ter obšolskih obveznosti 
velikokrat težko zadostijo povečanim potrebam. 

Vnos ogljikovih hidratov mora slediti vsakodnevnim 
potrebam, ki se lahko bistveno razlikujejo iz dneva v dan. 
Vzdrževanje primerne hidracije je ključnega pomena za 
telesno zmogljivost in termoregulacijo. Priporočljivo je, 
da začnejo vadbo dobro hidrirani in med vadbo in po njej 
nadomeščajo izgubo tekočine glede na svoje potrebe. 

Priporočljivo je, da se otroci in mladostniki kakor tudi trenerji 
in starši izobražujejo na prehranskem področju, da s primerno 
izbrano prehrano zadostijo povečanim potrebam za rast in 
razvoj, optimizirajo trening in regeneracijo ter zaščitijo zdravje.

Nadaljnje raziskave so potrebne za določitev prehranskih 
priporočil, ki bi se še bolj približale dejanskim potrebam 
mladih športnikov.
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