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POVZETEK 

Osnovna naloga za ohranjanje zdravja in omogočanje normalnega telesnega razvoja mladih 

športnikov je uživanje zadostne količine hrane in doseganje hranilnih potreb. Ko je osnovni 

pogoj izpolnjen, se je potrebno osredotočiti na potrebe, ki so odvisne od vrste fizične aktivnosti 

oz. športa. Namen diplomskega dela je ugotoviti prehransko znanje in prehranske navade 

mladih športnikov. V raziskovalnem delu sem z vprašalnikom ugotavljal njihovo prehransko 

znanje in prehranske navade. Anketiranih je bilo 75 mladih športnikov, katere sem razdelil v 

skupini otrok in mladostnikov. Otroci so rojeni med leti 2005 in 2008, mladostniki pa med 2000 

in 2004. Rezultati ne kažejo večjih razlik v prehranskem znanju in prehranskih navadah med 

otroki in mladostniki. Njihovo prehransko znanje je pomanjkljivo. Rezultati kažejo, da večina 

mladih športnikov ne pozna priporočenih razmerij med skupinami živil, ki so vključena v 

prehranski krožnik in slabo poznajo priporočeno količino dnevno popite vode. Velik delež 

mladih športnikov, kar 75,7 %, redno zajtrkuje, 60,0 % pa jih vsak dan zaužije najmanj 5 

obrokov hrane. Vodo uživajo bolj pogosto kot sladke pijače. Anketirani športniki manj pogosto 

uživajo zelenjavo. Rezultati kažejo, da imajo starši in trenerji pomemben vpliv na prehransko 

znanje in prehranske navade mladih športnikov, zato je pomembno, da se zavedajo svoje 

odgovornosti in se na tem področju izpopolnjujejo.  

 

Ključne besede: prehransko znanje, prehranske navade, športna prehrana, mladi športniki. 
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ABSTRACT 

Meeting higher nutrient and energy requirement is crucial for a healthy growth, development 

and maturation of a young athlete. Population dietary guidelines references values are 

appropriate for addressing the micronutrient and energy requirements of children and 

adolescents, those involved in high-intensity sports training programs have higher nutrient and 

energy requirements. The purpose of the thesis is to determine the nutritional knowledge and 

nutritional habits of young athletes. In the research section of the thesis, with the help of a 

questionnaire, we determined their nutritional knowledge and nutritional habits. 75 young 

athletes were surveyed, divided into groups based by their age (children and adolescent). 

Children were born between 2005 and 2008, adolescents were born between 2000 and 2004. 

The results show no significant differences in nutritional knowledge and nutritional habits 

between children and adolescents. Their nutritional knowledge is insignificant. Results show 

that most young athletes do not know the relative proportions of each of the food groups to 

include on a healthy plate and do not know the daily fluid recommendations. A large proportion 

of young athletes, 75.7%, regularly eat breakfast, and 60.0% eat at least five meals a day. They 

consume water more preferably and more often than sweet drinks. The surveyed athletes are 

less likely to consume vegetables. The results show that parents and trainers have a significant 

impact on the nutritional knowledge and nutritional habits of young athletes, so it is important 

that they are aware of their responsibilities and improve their own nutritional knowledge to help 

young athletes develop healthy nutritional habits for life. 

 

Key words: nutritional knowladge, nutritional habits, sports nutrition, young athletes. 
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1 UVOD 
 

Potrebe po energiji in hranilnih snoveh se med posamezniki razlikujejo glede na spol, starost, 

telesno aktivnost, zdravstveno stanje ter drugih notranjih in zunanjih dejavnikov. Telesna 

dejavnost je eden izmed dejavnikov, ki pomembno vpliva na prehranske potrebe mladih, zlasti 

tistih, ki so športno aktivni. 

Referenčne vrednosti za vnos hranil določajo količino hranil, za katero domnevajo, da 

omogočajo optimalen razvoj in polno storilnost ter ščitijo pred prehransko pogojenimi 

zdravstvenimi okvarami. Nanašajo se predvsem na zdrave osebe, izmerjene za določeno 

populacijo. Razlike se pojavijo pri posameznikih, ki so vključeni v visoko intenzivne vadbe. 

Otroštvo in mladostništvo je zahtevno obdobje, saj morajo otroci in mladostniki poleg večjih 

potreb po posameznih hranilih in energijskemu vnosu zaradi telesne vadbe, telesu vse to 

zagotavljati tudi zaradi vseh ostalih procesov, kot so rast, spremembe v sestavi telesa, 

metabolična in hormonska nihanja. Otroštvo in mladostništvo sta zato kritični obdobji za razvoj 

dolgoročnih prehranjevalnih navad v povezavi s prehranskih znanjem, telesno vadbo in 

pozitivno samopodobo. 

Cilj raziskave je ugotoviti, kakšna je ustreznost prehranskega znanja in kakšne so prehranske 

navade mladih športnikov. Ugotavljal bom tudi razlike v prehranskem znanju in prehranskih 

navadah otrok in mladostnikov, ki se aktivno ukvarjajo s športom. S pomočjo rezultatov 

raziskave bom lahko identificiral najpomembnejša področja za izboljšanje prehranskega znanja 

otrok in mladostnikov, ki se ukvarjajo s športom. Rezultati bodo pomembni tudi za osebe, ki 

lahko dnevno vplivajo na prehransko znanje in prehranske navade mladih športnikov. 

Pomembno je, da se zavedajo pomembnosti svoje vloge pri ozaveščanju o pomenu prehrane in 

zagotavljanju ustrezne prehrane otrok in mladostnikov, zlasti športnikov. 
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2 TEORETIČNI DEL 
___________________________________________________________________________ 

2.1 DEFINICIJA PREHRANSKEGA ZNANJA IN 

PREHRANSKIH NAVAD 
 

Prehransko znanje je poznavanje prehranskih dejstev oz. deklarativno znanje o prehrani, ki pa 

se ne kaže nujno tudi v ustrezni izbiri živil, razumevanju podatkov na deklaracijah živil ali 

nadomeščanju neustreznih živil z ustreznejšimi. Deklarativno znanje o prehranskih konceptih 

se tudi redko kaže v nizu znanj in spretnosti, potrebnih za sprejemanje ustreznih prehranskih 

odločitev za ohranjanje zdravja. Bolj kot prehransko znanje se za stopnjo sposobnosti 

pridobivanja, obdelave in razumevanja informacij o prehrani ter oblikovanja vseh potrebnih 

veščin za zdravo prehranjevanje, uporablja termin prehranska pismenost (Spronk, Kullen, 

Burdon in O’Connor, 2014). 

Prehranska pismenost vključuje posameznikovo prehransko znanje, veščine in navade. 

Definirajo jo štiri osnovne komponente: načrtovanje prehrane, izbor živil, priprava hrane in 

prehranjevanje. V sklopu načrtovanja prehrane se upoštevajo načrtovanje časa in denarja, 

namenjenega hrani, načrtovanje vnosa hrane ne glede na spremembe in okoliščine ter 

sprejemanje izvedljivih prehranskih odločitev v namen zadovoljevanja svojih potreb z viri, ki 

so na voljo. Izbor živil pomeni, da imamo dostop do hrane iz različnih virov in poznamo njihove 

prednosti in pomanjkljivosti, znamo določiti sestavine izdelka, od kod je prišel, kako ga shraniti 

in uporabiti ter na podlagi teh informacij oceniti njegovo kakovost. Tretja komponenta 

vključuje vse sposobnosti in veščine priprave hrane, vključno s prilagajanjem receptov in 

eksperimentiranjem ter upoštevanjem higienskih pravil pri rokovanju s hrano. Zadnja 

komponenta je prehranjevanje, ki vključuje razumevanje vpliva hrane na naše počutje, 

razumevanje pomena uravnoteženih obrokov in poznavanje hrane, ki ima pozitiven vpliv na 

naše zdravje, omejitev vnosa hrane s škodljivim vplivom na zdravje ter velikosti porcij in 

njihova časovna razporeditev (Vidgen in Gallegos, 2014). 

Zdrava prehrana ali zdrave prehranske navade zajemajo varno, hranljivo in energijsko 

uravnoteženo ter varovalno hrano, ki ohranja in krepi človekovo zdravje. Način, kako se 

prehranjujemo, lahko deluje kot zaščitni dejavnik, ki krepi in izboljša kvaliteto življenja ali kot 

dejavnik tveganja, ki ogroža zdravje posameznika. Številne raziskave kažejo povezavo med 

pojavnostjo določenih kroničnih bolezni in načinom življenja in prehranjevanja (Hlastan Ribič, 

2009).  
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Zdrave prehranske navade postajajo manj značilne za otroke, ko prehajajo v obdobje 

mladostništva. Kažejo se v zmanjšanju uživanja sadja in zelenjave in večjem uživanju sladkarij 

ter sladkanih pijač, ki sta najbolj povezana s povečano telesno maso in debelostjo. Uživanje 

živil z dodanim sladkorjem je eden izmed razlogov, da je njihova prehrana energijsko gosta 

(Adolescent obesity and related behaviours: trends and inequalities in WHO European Region, 

2017). 

 

2.1.1 DEJAVNIKI OBLIKOVANJA PREHRANSKIH NAVAD MLADIH 

ŠPORTNIKOV 
 

Številni dejavniki vplivajo na oblikovanje prehranskih navad in prehranskega vedenja otrok in 

mladostnikov in delujejo v medsebojni interakciji. Prehransko vedenje je kompleksno in se 

oblikuje zaradi različnih vzrokov. Med pomembne dejavnike, ki imajo lahko dolgoročni vpliv 

na prehranjevanje ljudi, spadajo tudi različne oblike prehranskega izobraževanja. Izobraževalne 

vsebine načina prehranjevanja se posredujejo v formalni, neformalni in informalni obliki in 

imajo lahko različen namen in učinek glede na ciljno skupino (Kostanjevec, 2013). Pomembno 

je, da zdrave prehranske navade oblikujemo v otroštvu, saj se prenašajo na kasnejše obdobje  

življenja, pomembne so zaradi telesnega razvoja in tudi v marsičem določajo celoten način 

mladostnikovega življenja, njegovo postopoma vse manjšo vključenost v družino, odsotnost od 

doma zaradi šolanja in drugih dejavnosti v širše socialnem prostoru in njegov urnik. Še bolj kot 

to pa usmerjajo mladostnikovo vedenje, povezano s prehranjevanjem, njegov odnos do sebe, 

do svoje zunanje podobe, njegovo pojmovanje ugodja in zadovoljstva s seboj, njegovo 

pojmovanje in doživljanje psihološkega pomena hrane (Brcar, 2005). Raziskave prehranskih 

navad in telesne dejavnosti otrok in mladostnikov kažejo, da se le-ti prehranjujejo nezdravo ter 

so premalo telesno dejavni. Raje se odločajo za živila, ki niso zdrava, zaužijejo premalo 

zelenjave in rib ter pogosto posegajo po energijsko gostih in hranilno revnih živilih. Nimajo 

ustreznih navad pitja in so pogosto žejni. Pri otrocih in mladostnikih upada telesna dejavnost 

ter se povečuje vedenje sedečega življenjskega sloga (sedenje v šoli, preživljanje prostega časa 

pred računalnikom, TV…) (Belović idr., 2013). 

Prehransko znanje posameznika ni odvisno samo od formalnega izobraževanja. Osebna 

prepričanja o prehrani niso vedno oblikovana na podlagi z dokazi podkrepljenih informacij, 

ampak izvirajo iz bolj sekularnega razmišljanja o prehrani. Dandanes preko medijev dobimo 

ogromno količino informacij, med katerimi pa je veliko nekredibilnih in širijo kontroverzne in 
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napačne informacije o prehrani. Glede na dostopnost teh informacij je to zaskrbljujoče. V 

raziskavi so primerjali prehransko znanje študentov prvega letnika programov nutricionistike 

in dietetike (ND) v primerjavi z neakreditiranim programov dietetike (NPD) in delovne terapije 

(DT) ter primerjati spremembe v količina prehranskega znanja med različnimi študijskimi leti. 

Študentje 1. letnika ND in NPD so dosegli višje rezultate v testih, ki so merili prehransko znanje 

v primerjavi z DT. Rezultati so pokazali tudi letni porast rezultatov med študenti ND. Tako so 

najvišje rezultate dosegli študentje 3. letnika ND, katerih prehransko znanje je primerljivo z že 

uveljavljenimi dietetiki (Lawrence, Pelly in Rocks, 2016). 

Mladi športniki so v interakciji s trenerji, starši in šolskimi delavci, zato lahko ti najbolj vplivajo 

na njihovo oblikovanje prehranskih navad. Pomembno je, da se ti izobrazijo in usvojijo ustrezna 

znanja za svetovanje in usmerjanje otrok pri oblikovanju prehranskih navad. Še posebej imajo 

velik vpliv šolski delavci, ki bi potrebovali več dodatnega znanja o hranilnih potrebah mladih 

športnikov in bi tako lahko vplivali na učence same, poleg tega pa tudi na starše s svetovanjem, 

na kakšen način lahko oni pripomorejo k ustreznejši prehrani njihovih otrok (Cotugna, Vickery 

in McBee, 2005).  

 

2.1.1.1 PREHRANSKA PISMENOST 
 

Koncept prehranske pismenosti je vključen v pouk šele zadnjih nekaj let. Pojavile so se javne 

razprave o vlogi šole in formalnega izobraževanja, da pripravi mlade na sprejemanje ustreznih 

prehranskih odločitev in pomaga pri razvoju veščin priprave hrane. Poleg priprave obroka je za 

prehransko pismenost potrebno izbirati pravilne sestavine, da bo obrok zdrav in uravnotežen. 

Eden glavnih razlogov za vključitev poučevanja prehranskih veščin v predmetnik pa so 

vsekakor javnozdravstveni problemi, povezani z epidemijo debelosti (Pendergast, Garvis in 

Kanasa, 2011). 

Prehranske navade se oblikujejo že v zgodnjem otroštvu, zato se oblikujejo v domačem okolju, 

kar je tudi glavni razlog, da so le te pogosto nezdrave in neustrezne. Šola mora biti zato dober 

zgled in okolje, v katerem se te navade lahko preoblikujejo (Keske, Gursel in Alagul, 2012). 

Prehransko izobraževanje v sklopu predmeta gospodinjstvo omogoča otrokom in mladostnikom 

pridobivanje in razvoj osnovnih prehranskih veščin. Te so pomembne za zdrave prehranske 

odločitve, ki vodijo k zdravemu in kakovostnemu načinu življenja posameznika in preprečujejo 
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razvoj kroničnih nenalezljivih bolezni povezanih s povečano telesno maso in neustreznimi 

prehranskimi navadami (Lichtenstein in Ludvig, 2010). 

 

2.1.2 POMEN PREHRANSKEGA ZNANJA IN ZDRAVIH PREHRANSKIH 

NAVAD ZA MLADEGA ŠPORTNIKA 
 

Športni uspeh je privlačen mnogim mladim športnikom in njihovim družinam. Organizirana 

vadba ima veliko pozitivnih učinkov za otroka in mladostnika v razvoju, saj omogoča telesno 

aktivnost, socialne interakcije in oblikovanje pozitivne samopodobe in samozavesti. Telesno 

aktivnost se priporoča skozi različne sheme in priporočila za ohranjanje zdravja ne glede na 

starost (Burke in Deakin, 2015).  

Za krepitev kardiovaskularnega sistema, kardiorespiratornega in mišičnega fitnesa ter razvoja 

kosti se otrokom in mladostnikom med leti 5–17 priporoča 1 ura dnevne zmerne telesne 

aktivnosti. Aktivnosti nad 1 uro dnevno še bolj krepijo zdravje. Večina dnevnih telesnih 

aktivnosti naj bi bilo aerobnih (Physical activity and young people, b. d.).  

Prehrana ima osrednjo vlogo pri športni aktivnosti. Pogosto se zgodi, da zaradi premajhnega 

prehranskega znanja mladih športnikov in njihovih trenerjev njihov potencial ostane 

neizkoriščen. Vsak športnik bi moral imeti ustrezno prehranskega znanja, da bi razumel 

pozitiven učinek, ki ga ima pravilna dnevna izbira živil na njegov napredek, regeneracijo in 

zdravje. Pogosto se zgodi, da se po želji večjega napredka športniki poslužujejo različnih 

prehranskih dodatkov in nadomestil posameznih obrokov, ki pa lahko vodijo do kasnejših 

zdravstvenih težav in neoblikovanih prehranskih navad v kasnejšem obdobju življenja 

(Heikkila, Valve, Lehtovirta in Fogelholm, 2017).  

Mladim športnikom morajo biti dostopne primerne informacije, izobraževanja in nasveti glede 

prehrane, saj njihovo telo poleg hranil za normalno rast in razvoj potrebuje tudi dodatni 

energijski in hranilni vnos zaradi telesne aktivnosti (Cotugna idr. 2005).  

 

2.1.3 RAST IN RAZVOJ MLADIH ŠPORTNIKOV 
 

Fiziološki odziv otrok in mladostnikov na različne telesne aktivnosti in posledične hranilne in 

energijske potrebe se razlikujejo od odraslih. Pri prehranskem svetovanju mladim športnikom 
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je pomembno natančno oceniti stanje sprememb v sestavi telesa med njegovo rastjo, njegovim 

razvojem in zorenje. Od teh so odvisne potrebe po hranilnih snoveh in fiziološki odziv na napor. 

Med mladimi športniki iste starosti se pojavljajo večje razlike v rasti in razvoju. Pogosto smo 

priča, da mlajši športniki tekmujejo v višjih starostnih kategorijah ali celo med člani. Slednjim, 

čeprav izgledajo fizično zreli, se telo še vedno ni fiziološko, metabolično in hormonsko 

prilagodil na večje napore, kar predstavlja večje tveganje za poškodbe. Rast delimo na: 

prenatalno obdobje, otroštvo in puberteto (Burke in Deakin, 2015). 

 

2.1.3.1 PRENATALNO OBDOBJE 
 

Po rojstvu večina dojenčkov v prvih dveh letih raste z različno hitrostjo z večjimi ali manjšimi 

rastnimi sunki, dokler ne dosežejo genetsko določen rastni potencial. V drugem letu življenja 

pride do bistvene rasti kosti v dolžino. Razvoj lahko ovirajo ali zakasnijo različni okolijski ali 

zdravstveni dejavniki, ki vplivajo na rastni hormon. V tretjem letu življenja se rast stabilizira in 

je odvisen od samo od rastnih hormonov in ne več od dejavnikov rasti, značilnih za prenatalno 

obdobje do drugega leta starosti (Burke in Deakin, 2015). 

 

2.1.3.2 OTROŠTVO 
 

V tem obdobju poteka hitra rast okončin, tanjša se podkožno maščobno tkivo in prihaja do 

razlik med spoloma. Pri deklicah se oblikujejo pas in boku, v tem obdobju pa so dečki 

malenkost višji od deklet (Kirchegast, 2002). Značilen je postopen padec v hitrosti rasti do 

obdobja pubertete. Rast kosti ni hiter ampak stabilen, rast se najbolj kaže pri dolgih kosteh nog 

in rok (Burke in Deakin, 2015). 

 

2.1.3.3 MLADOSTNIŠTVO 
 

Mladostništvo ali adolescenca je obdobje med otroštvom in odraslostjo. Delimo ga na 

predpuberteto in puberteto (Meden–Vrtovec, 2000). 

Predbuberteta zajema obdobje dveh let. Pri dekletih se začne med 10,5 in 11. letom in traja do 

12,5 oz. 13. leta, pri fantih pa praviloma nastopi 2 leti kasneje in so ob zaključku pubertete stari 
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14,5 oz. 15 let. V tem obdobju dekleta pridobijo približno 16 cm, fantje pa približno 20 cm. To 

je posledica rastnega sunka oz. PHV (peak height velocity), za kar je značilno sunkovito 

naraščanje telesne mase, ko lahko v obdobju dveh let dekleta pridobijo 16 kg in fantje 20 kg. 

Naraščanje telesne mase se običajno umiri 3 mesece za vrhom hitrosti rasti telesne višine 

(Meden–Vrtovec, 2000). 

Puberteta traja pri dekletih do 16. leta in pri fantih do 18. leta. Konča se z biološko zrelostjo 

posameznika. Telo gre v tem obdobju skozi hitre in burne spremembe, kot so pospešena rast, 

razvoj spolnih znakov, povečano delovanje nekaterih hormonov, poraščenost, spremenjena 

razmerja med različnimi deli telesa itd. Vse to vpliva na mladostnikovo psihično razpoloženje 

(Meden–Vrtovec, 2000). 

Telo otrok in mladostnikov gre tudi skozi fiziološke, metabolične hormonske spremembe in v 

mladostništvu še ne dosežejo polnega potenciala. Telo otrok in mladostnikov gre tudi skozi 

fiziološke, metabolične hormonske spremembe in v mladostništvu še ne dosežejo polnega 

potenciala. V primerjavi z odraslimi je telo mladih športnikov bolj prilagojeno na aerobno 

vadbo zaradi večjega števila mitohondrijev, čeprav njihovo telo odstrani premalo mlečne kisline 

v določenem času. To in šibkejše srce jim onemogoča večjo intenzivnost vadbe v daljšem 

časovnem obdobju, kar se kaže tudi v prilagojenosti zahtev pri posameznih športnih disciplinah 

(tekaške discipline s krajšimi razdaljami, krajši čas nogometnih tekem ipd.) (Burke in Deakin, 

2015).  

Preglednica 1: Primerjava fiziologije mladih športnikov z odraslimi (Burke in Deakin, 2015) 

Fiziološka komponenta Funkcionalna zmožnost 

Termoregulacija Manj učinkovita v primerjavi z odraslimi 

zato so v vročih dneh bolj podvrženi 

hipertermiji. 

Regulacija vode Manjši volumen plazme, iz katere s potom 

izgubljajo vodo. 

Aerobni metabolizem Ni poponoma znano, ali lahko mladi 

športniki dosežejo enak VO2 (maksimalno 

aerobno kapaciteto) kot odrasli. Manjši 

porast krvnega tlaka, višji srčni utrip in 

manjša moč srca jim onemogoča enako 

intenziteto telesne vadbe za daljši čas.  

Anaerobni metabolizem Telo mladih športnikov tolerira le manjše 

količine mlečne kisline, v mišicah pa je več 

mitohondrijev kar pomeni, da je telo bolj 

prilagojeno na anaerobno vadbo. 

Se nadaljuje. 
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Nadaljevanje preglednice 1. 

Fiziološka komponenta Funkcionalna zmožnost 

Kosti V primerjavi z odraslimi imajo kosti mladih 

različno mineralno sestavo, v mladostništvu 

še ne doseže končne faze razvoja. 

Potenje Mladi se manj potijo, v potu pa je manjši 

delež natrija. 

Mišična vlakna Manjša mišična masa. 

 

Telo otrok in mladostnikov gre tudi skozi fiziološke, metabolične hormonske spremembe in v 

mladostništvu še ne dosežejo polnega potenciala. V primerjavi z odraslimi je telo mladih 

športnikov bolj prilagojeno na aerobno vadbo zaradi večjega števila mitohondrijev, čeprav 

njihovo telo odstrani premalo mlečne kisline v določenem času. To in šibkejše srce jim 

onemogoča večjo intenzivnost vadbe v daljšem časovnem obdobju, kar se kaže tudi v 

prilagojenosti zahtev pri posameznih športnih disciplinah (tekaške discipline s krajšimi 

razdaljami, krajši čas nogometnih tekem ipd.) (Burke in Deakin, 2015).  

Pri mladih športnikih so prav tako omejeni treningi moči zaradi manjše mišične mase v 

razmerju z ostalimi tkivi in v povezavi z šibkejšimi ligamenti ter sklepi. S starostjo in telesno 

vadbo se mišična masa postopoma veča. Med puberteto mišice rastejo predvsem v dolžino, šele 

po tem obdobju se mišična vlakna povečajo. S prekomerno vadbo za povečanje mišične mase 

v obdobju mladostništva lahko pride do zamika v končnem razvoju mišic (Burke in Deakin, 

2015). 

2.2 PREHRANA MLADIH ŠPORTNIKOV 
 

Prehranska priporočila za vnos mikrohranil in vrednosti dnevnega energijskega vnosa so 

primerna za večino otrok in mladostnikov, ki so redno telesno aktivni v večini športov. Razlike 

se pojavijo pri tistih z visoko–intenzivnimi treningi, ki imajo povečane potrebe po 

mikrohranilih in dnevnem energijskem vnosu. Osnovna prehranska priporočila za odraslega 

človeka športnika veljajo tudi za otroke in mladostnike (Burke in Deakin, 2015). Razlike v 

potrebah mladih športnikov so v dnevnem energijskem vnosu, primerni hidraciji in časovni 

razporeditvi obrokov za čim optimalnejši trening in regeneracijo (Cotugna idr. 2005).   

V raziskavi Z zdravjem povezanega vedenja v šolskem obdobju (HBSC 2014), ki poteka na 

štiri leta in jo je Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) izvedel četrtič, je bilo ugotovljeno, 

da manj kot polovica mladostnikov (45,1 %) med šolskim tednom (od ponedeljka do petka) 

vsak dan zajtrkuje, 39,4 % jih vsak dan uživa sadje in nekaj več kot četrtina (26,9 %) jih vsak 
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dan uživa zelenjavo. Med fanti in dekleti so pomembne razlike: dekleta v višjem deležu kot 

fantje redno uživajo sadje in zelenjavo, fantje pa v višjem deležu kot dekleta med šolskim letom 

zajtrkujejo. S starostjo vsi trije kazalniki pomembno upadajo, tako pri vseh mladostnikih 

skupaj, kot pri obeh spolih. V obdobjih 2002 - 2014 se je pomembno zvišal delež mladostnikov, 

ki med šolskim letom redno zajtrkujejo. Sladkane pijače vsak dan pije približno vsak četrti 

mladostnik (24,3 %). Delež fantov, ki pijejo sladkane pijače, je pomembno višji kot delež 

deklet, kar ugotavljajo tudi v skupini 15-letnikov. Delež fantov, ki pije energijske pijače je 45,3 

% in s starostjo pomembno narašča. V obdobjih 2002-2014 se je pomembno znižal delež 

mladostnikov, ki vsak dan pijejo sladkane pijače (Klanšček idr. 2015). 

 

2.2.1 REFERENČNE VREDNOSTI ZA ENERGIJSKI VNOS TER VNOS 

HRANIL 
 

Pri referenčnih vrednostih za vnos hranil gre za količino hrane, ki domnevno pri skoraj vseh 

posameznikih v obravnavanih populacijskih skupinah omogočajo njihovo polno storilnost in 

ščitijo pred prehransko pogojenimi zdravstvenimi okvarami. Poleg tega naj bi omogočale 

nastanek telesnih rezerv hranil, ki so ob nenadnih povečanjih potreb na voljo takoj in brez 

ogrožanja zdravja. Sodeč po izkušnjah dane referenčne vrednosti veljajo za zdrave osebe v 

Srednji Evropi in se ne nanašajo na preskrbo bolnikov in rekonvalescentov, prav tako ne veljajo 

za osebe z motnjami prebave in presnove ter za osebe, ki so odvisne (npr. od alkohola) ali ki 

redno jemljejo zdravila (Referenčne vrednosti za vnos hranil, 2016). 

Referenčnih vrednosti ni mogoče in ni treba dosegati vsak dan, sploh pa ne proporcionalno z 

vsakim obrokom. Zadošča, če so potrebe pokrite v okviru enega tedna. Ker se z naraščajočimi 

vnosi zmanjšuje hitrost absorpcije določenih hranljivih snovi, naj bi priporočeni vnosi potekali 

karseda enakomerno in ne v redkih, velikih odmerkih, npr. z obogatenimi živili v enem samem 

obroku (Referenčne vrednosti za vnos hranil, 2016). 

V preglednicah 2, 3, 4 in 5 so navedeni priporočeni dnevni energijski vnosi in potrebe po 

esencialnih hranljivih snoveh, ločeno za posamezne starostne skupine, za moški spol in za 

različne ravni telesne dejavnosti. Pri nekaterih hranljivih snoveh ni mogoče natančno določiti 

človekovih potreb, zato so bile določene ocenjene vrednosti, ki dopuščajo navajanje priporočil 

v obliki intervalov ali navajajo le vrednosti za minimalen vnos (Referenčne vrednosti za vnos 

hranil, 2016). 
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2.2.1.1 Energijski vnos 
 

Dnevne energijske potrebe so razen od fizioloških potreb odvisne tudi od telesne dejavnosti in 

drugih zunanjih dejavnikov. Zadovoljevanje teh potreb je osnova za normalen razvoj in rast, 

prav tako pa za učinkovitost in napredek na športnem področju. Natančno določanje energijskih 

potreb otrok in mladostnikov variira zaradi razlik v vloženem trudu pri športnik aktivnostih, 

številu športnih dejavnosti in stopnji razvoja telesa. Večina referenčnih vrednosti za priporočen 

energijski vnos temelji na vrednosti, s katero se zadovolji bazalni metabolizem otrok in 

mladostnikov ter dodaten faktor aktivnosti, s katerim se ta vrednost pomnoži. V ZDA in 

Avstraliji uporabljajo enačbo za izračun energijskih potreb, katere vrednost je odvisna od 

telesne mase in telesne višine otrok in mladostnikov, starih med 10 - 17 let ter ne upošteva 

pubertetnih faktorjev (Burke in Deakin, 2015). 

Potrebe po energiji so definirane kot povprečne potrebe določene skupine prebivalstva, in sicer 

so ločene glede na spol in telesno maso, predvsem pa na telesno aktivnost, ki ima velik vpliv 

na posameznikovo porabo energije. Trenutne referenčne vrednosti za energijo ustrezajo 

aktualnim predlogom strokovnjakov Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo 

(FAO), Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), Organizacije združenih narodov (UNU) in 

temeljijo na eksperimentalno pridobljenih podatkih glede celokupne porabe energije v različnih 

starostnih skupinah. Tako dobimo orientacijske vrednosti za povprečen vnos energije, ki 

upoštevajo normalno telesno maso in višino ter starosti prilagojeno zmerno telesno dejavnost 

posameznih starostnih skupin prebivalstva (Referenčne vrednosti za vnos hranil, 2016). 

 

Preglednica 2: Priporočeni dnevni energijski vnosi v kJ (kcal)/dan) pri osebah z normalno 

telesno maso in višino ter starosti prilagojeno zmerno, nizko in visoko ravnjo telesne 

dejavnosti (Referenčne vrednosti za vnos hranil, 2016). 

Starost (leta) Priporočeni dnevni energijski vnosi (kJ (kcal)/dan) 

Nizka raven 

dejavnosti (PAL 1,4) 

Zmerna raven 

dejavnosti (PAL 1,6) 

Visoka raven 

dejavnosti (PAL 1,8) 

Otroci 

10-12 7950 (1900) 9205 (2200) 10042 (2400) 

13-14 9623 (2300) 10878 (2600) 12134 (2900) 

Mladostniki 

15-18 10878 (2600) 12552 (3000) 14226 (3400) 
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OPOMBE: 

PAL (= physical activity level; raven telesne dejavnosti). V običajnih življenjskih razmerah lahko variira od 1,2-2,4. 

(PAL 1,4) Raven telesne dejavnosti za izključno sedečo dejavnost z malo ali brez naporne aktivnosti v prostem času 

(PAL 1,6)  Raven telesne dejavnosti za sedečo dejavnost, občasno tudi večjo porabo energije za hojo in stoječe aktivnosti 

(PAL 1,8)Raven telesne dejavnosti za pretežno stoječe delo. Za športno udejstvovanje ali za naporne aktivnosti v prostem 

času (30-60 minut, 4-5 krat na teden) se lahko dan doda še 0,3 enote PAL. 

Daljše obdobje premajhnega energijskega vnosa pri mladih športnikih ima lahko različne 

negativne posledice kot npr. zakasnjena puberteta, menstrualne nepravilnosti pri dekletih, nizka 

rast, šibkost kosti, razvoj prehranskih motenj in povečano tveganje za športne poškodbe (Burke 

in Deakin, 2015). 

 

2.2.1.2 Beljakovine 
 

Beljakovine oskrbujejo organizem z aminokislinami, ki so pomembni gradniki telesa. Vnos 

beljakovin naj predstavlja od 10 do 15 % dnevnega energijskega vnosa glede na starostno 

skupino, toda ne več kot 20 % dnevnega energijskega vnosa. 1g beljakovin je 17kJ (4 kcal) 

energije (Gabrijelčič Blenkuš, Pograjc, Gregorič, Adamič in Čampa, 2005). 

Preglednica 3: Priporočeni dnevni vnosi beljakovin  (Referenčne vrednosti za vnos hranil, 

2016). 

Starost (leta) Beljakovine 

g/kg/dan g/ dan 

Otroci   

10-12 0,9 37 

13-14 0,9 50 

Mladostniki   

15-18 0,9 62 

 

OPOMBE: 

g/kg/dan=gram beljakovin na kilogram telesne teže na dan 

g/dan=gramov beljakovin na dan glede na referenčno telesno maso 

Z doseganjem referenčnih vrednosti otroci in mladostniki zadovoljijo potrebne količine, za rast 

in razvoj. Vendar nekateri mladostniki potrebujejo večji vnos beljakovin kot pa je prikazano v 

preglednici 3, še posebej, če imajo že dovolj razvito mišičje in povečano mišično maso, poleg 

tega pa so njihovi treningi visoke intenzivnosti kot npr. nogomet in atletika. To dokazujejo 
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študije o ravnovesju dušika v telesu, ki so ga športniki dosegli kljub povečanemu vnosu 

beljakovin med 1.35 do 1,6 g/kg/dan. S povečanimi vnosom beljakovin zadovoljijo potrebe 

telesa za normalno rast in razvoj ter ohranjanje mišične mase (Burke in Deakin, 2015). 

Prekomerno uživanje živalskih beljakovin je povezano tudi z večjim vnosom nasičenih maščob 

(Gabrijelčič Blenkuš idr. 2005). Prekomeren delež beljakovin v prehrani lahko preobremenjuje 

presnovo, povzroči hipertrofijo jeter in ledvic pri dolgotrajni prehrani, zniža se tek, poveča se 

poraba energije (zaradi specifičnega delovanja hrane), pojavi se dehidracija organizma in večja 

izguba kalija in kalcija (Pokorn, 1998). 

 

2.2.1.3 Maščobe 
 

Delež maščob v prehrani je pomemben zaradi esencialnih maščobnih kislin in razpoložljivosti 

v maščobah topnih vitaminov ter okus, ki ga maščoba daje hrani. Poleg tega imajo maščobe 

veliko energijsko vrednost, saj sprosti 1 g maščob 37 kJ (9 kcal) energije (Gabrijelčič Blenkuš 

idr. 2005).  

 

Preglednica 4: Orientacijski dnevni vnosi maščob in esencialnih maščobnih kislin  

(Referenčne vrednosti za vnos hranil, 2016). 

Starost (leta) Maščobe (% energije) 

Otroci 

10-12 30-35 

13-14 30-35 

Mladostniki 

15-18 30 

 

Intenzivnejše in daljše telesne aktivnosti povečajo oksidacijo maščobnih kislin in zmanjšano 

porabo zalog ogljikovih hidratov, kar je normalen proces prilagajanja telesa. Kljub temu ni 

potrebe po večjem vnosu maščob (Burke in Deakin, 2015). Pomemben je vnos zadostnih količin 

nenasičenih maščobnih kislin (večkrat nenasičenih in enkrat nenasičenih maščobnih kislin), ki 

zmanjšujejo tveganje za nastanek bolezni srca in ožilja, zato naj predstavljajo 2/3 vseh vnesenih 

maščob in lahko dosegajo 20 % dnevnega energijskega vnosa. Večkrat nenasičene maščobne 

kisline (omega-6 in omega-3 maščobne kisline) naj predstavljajo okoli 7 % dnevnega 

energijskega vnosa ali največ 10 %. Telo jih ne more proizvesti samo, zato so pomembne v 

prehrani. Delež nasičenih maščob se nahajajo predvsem v živilih živalskega izvora, s čimer je 
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povezan večji vnos holesterola. Priporočen vnos nasičenih maščobnih kislin je 10 % dnevnega 

energijskega vnosa. Na 1 % dnevnega energijskega vnosa  je potrebno omejiti trans maščobne 

kisline, ki neugodno vplivajo na zdravje. Zaužijemo jih z nekaterimi živili živalskega izvora, 

večinoma pa nastajajo pri delnem hidrogeniranju rastlinskih olj (npr. pri proizvodnji margarin) 

ter pri fizikalnem rafiniranju olj in cvrtju (Gabrijelčič Blenkuš idr. 2005). Ocvrtim jedem in 

margarinam oz. hidrogeniranim maščobam se zato izogibamo, meso klavnih živali (govedina, 

svinjina, ovčetina itd.) pa pogosteje zamenjamo z morskimi ribami, ki vsebujejo veliko omega-

3 maščobnih kislin (Pokorn, 1998). 

Delež povečanega vnosa maščob je že v otroški dobi povezan s prekomerno telesno maso. 

Prevelik delež nasičenih in trans maščobnih kislin pa povečuje tveganje za nastanek bolezni 

srca in ožilja v poznejših življenjskih obdobjih (Gabrijelčič Blenkuš idr. 2005).  

 

2.2.1.4 Ogljikovi hidrati 
 

Orientacijske vrednosti za dodatek ogljikovih hidratov morajo upoštevati individualne potrebe 

po energiji in beljakovinah ter orientacijske vrednosti maščob. Pri pokrivanju potreb po energiji 

imajo maščobe in ogljikovi hidrati najpomembnejšo vlogo. Polnovredna mešana prehrana naj 

bi vsebovala omejene količine maščob in veliko ogljikovih hidratov, tj. več kot 50 % dnevnih 

energijskih potreb (po možnosti škroba) (Referenčne vrednosti za vnos hranil, 2016). 1 g 

ogljikovih hidratov sprosti 17 kJ (4 kcal) energije. Priporočljiva so ogljiko-hidratna živila, ki 

vsebujejo esencialne hranljive snovi in prehransko vlaknino ter počasi dvigujejo raven krvnega 

sladkorja. Kompleksni ogljikovi hidrati praviloma ugodno vplivajo na energijsko gostoto hrane. 

Enostavni sladkorji naj ne prispevajo več kot 10 % dnevnega energijskega vnosa, kar tudi 

ugodno vpliva na upadanje pojavnosti zobne gnilobe (Gabrijelčič Blenkuš idr. 2005).  

Kot orientacijska vrednost za vnos prehranske vlaknine velja pri odraslih količina v višini 

najmanj 30g/dan (Referenčne vrednosti za vnos hranil, 2016). Prehranska vlaknina praviloma 

nima izkoristljive energijske vrednosti, vendar ima pomembno vlogo v prebavnem traktu in 

ugodno vpliva na presnovo. Sodi med varovalne snovi, zmanjšuje energijsko gostoto hrane, 

upočasni praznjenje želodca, hkrati pa pospešuje prebavo v tankem in debelem črevesju. Zavira 

nastanek številnih bolezni in funkcijskih motenj (Gabrijelčič Blenkuš idr. 2005).  

Ob povečani telesni aktivnosti se mišični glikogen (kjer so shranjene zaloge ogljikovih 

hidratov) porabi, kar poveča potrebo po njih. Za visoko aktivne otroke in mladostnike je 
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pomembna ustrezna količina ogljikovih hidratov pred, med in po treningu. Mladi športniki 

pogosto preslepi oglaševanje, da bodo z zmanjšanjem vnosa ogljikovih hidratov in povečanjem 

vnosa ogljikovih hidratov povečali mišično maso. Realen odziv telesa na tako prehrano pa bo 

ravno obraten, poleg tega pa se bo zaradi pomanjkanja zalog glikogena  zmanjšala učinkovitost 

na treningu (Why are Carbohydrates Important for Athletes?, b.d.). 

 

2.2.1.5 Mikrohranila 
 

Tudi minerali in vitamini so bistven del zdrave prehrane. Pri športnikih so minerali toliko 

pomembnejši, ker pospešujejo sproščanje energije, znižujejo utrujenost in povečajo mišično in 

kostno maso. Mešana hrana z dovolj živili živalskega izvora, sadja, zelenjave in polnozrnatih 

živil ponudi športniku dovolj mineralov. Vitamini so življenjsko pomembne organske snovi, ki 

jih človek ne more sintetizirati, zato jih mora dobiti s hrano (Pokorn, 1998). 

V vodi topni vitamini, npr. tiamin, riboflavin, vitamin B, niacin, panotenska kislina, biotin, 

vitamin C, sodelujejo pri nastanku energije v mitohondrijskem energetskem metabolizmu, zato 

so za športnika nujno potrebni. Vitamin B12 je pomemben pri sproščanju energije, kakor tudi 

vitamin C v kombinaciji z vitaminom E, ki sta tudi antioksidanta (Pokorn, 1998). 

Posebno pomembni minerali v prehrani športnikov so zlasti kalcij, magnezij, železo in fosfor. 

Seveda pa so za zdravje, počutje in telesno sposobnost pomembni prav vsi elementi, ki jih 

človek dobi samo z mešano, uravnoteženo prehrano (Pokorn, 1998). 

Večja količina magnezija se lahko izgubi z znojem in z urinom med povečano telesno 

aktivnostjo. Ustrezna količina magnezija v telesu ohranja aerobno kapaciteto športnika, dodatna 

pa poveča telesno vzdržljivost športnika in prepreči mišične krče (Pokorn, 1998). 

Kalcij je pomembna sestavina kosti in skupaj z vitaminom D predstavljata ključno hranilno 

snov za zdravje kosti. Če ga ne zaužijemo dovolj, se kalcij resorbira iz kosti, kar manjša kostno 

gostoto. Zaradi tega potrebujejo otroci in mladostniki veliko mleka in mlečnih izdelkov, da si 

izgradijo čim večjo kostno maso. Vitamin D je ključni dejavnik, potreben za izgradnjo in 

obnovo kosti ter optimalno delovanje mišic. Uravnava presnovo kalcija in fosfatov (fosforja). 

Če ga ni, postanejo kosti mehke, mišice pa nemočne. Kljub možnemu vnosu vitamina D s 

prehrano pa ga telo največ proizvede samo ob izpostavljanju kože sončevi svetlobi.  Potrebe po 

kalciju je največja in ključna v času pubertete in povečane rasti (Burke in Deakin, 2015). 
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Običajno je, da športnice zaužijejo premalo železa, glede na njihove povečane potrebe. Z 

uravnoteženo prehrano pa, sploh fantje, dosegajo potreben vnos le-tega. Železo je vezano na 

hemoglobin in mioglobin in je sestavni del številnih encimov, ki sodelujejo v presnovi. 

Prevelike količine se v telesu nahajajo kot prosti radikali, ki okvarijo celične lipide, DNK in 

beljakovine v celicah. Anemija je posledica pomanjkanja železa in je med vsemi vrstami 

najpogostejša in se lahko pojavi v vseh starostih, najpogostejša pa je pri mladih do pubertete in 

ženskah v rodnih dobah (Pokorn, 2003). 

Preglednica 5: Priporočeni dnevni vnosi vitamina D, kalcija, fosforja in železa (Referenčne 

vrednosti za vnos hranil, 2016). 

Starost 

(leta) 

Vitamin C Vitamin D Kalcij Fosfor Magnezij Železo 

 mg µg mg mg mg mg 

Otroci 

10-12 65 20 1100 1250 12 12 

13-14 85 20 1200 1250 12 12 

Mladostniki       

15-18 105 20 1200 1250 12 12 

 

Zagotoviti je potrebno zmeren vnos kuhinjske soli (NaCl), saj je lahko dnevni vnos, ki je večji 

od 4 g za otroke in 6 g za mladostnike in odrasle, vzrok za zvišan krvni tlak pozneje v življenju. 

Zato je pomembno, da otroke in mladostnike že v dobi odraščanja navajamo na zmerno uporabo 

soli v vsakdanji prehrani (Gabrijelčič Blenkuš idr. 2005). 

 

2.2.1.6 Voda 
 

Voda je bistvena sestavina človeškega organizma, saj predstavlja dve tretjini telesne mase pri 

odraslih in celo do tri četrtine pri majhnih otrocih. V vodi potekajo vsi presnovni procesi v 

telesu in že manjša izsušitev (1–2 %) pomembno vpliva na telesne in duševne zmožnosti otroka. 

Potreba po vnosu sovpada s potrebami po energiji, torej večje ko so potrebe po energiji, večje 

so potrebe po vodi. Ocenjuje se, da potrebuje telo za opravljanje zmerne telesne dejavnosti 

približno liter vode na 1000 kcal prehranskega energijskega vnosa. Ta potreba narašča 
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predvsem s povečano telesno dejavnostjo in s povečanim potenjem ter s povečano temperaturo 

okolja (Gabrijelčič Blenkuš idr. 2005). 

Raziskovalci domnevajo, da pretirane izgube vode med aktivnostjo lahko vodijo do vročinskih 

motenj pri mladih športnikih, vendar za to še ni konkretnih dokazov. Pogosto se zgodi, da se 

mladim športnikom teža med treningom zmanjša za 4 % ali več, kar je posledica izgube vode. 

Da bi to preprečili je priporočljivo uživanje vode v kratkih intervalih med odmori (na 10-15 

minut) (Burke in Deakin, 2015). 

Pri mladih športnikih je priljubljena uporaba športnih napitkov, ki pa so nepotrebni zaradi dveh 

razlogov: 

• Izgube natrija z znojenjem so v primerjavi z odraslimi manjše zato napitki za 

nadomeščanje izgubljenih elektrolitov niso potrebni. 

• Prekomerno uživanje športnih pijač lahko privede do povečane energijskega vnosa 

zaradi velike vsebnosti sladkorjev, kar vodi do povečane telesne mase in debelosti. 

Napitki z vsebnostjo kofeina so mladim športnikom odsvetovani (Burke in Deakin, 2015). 

2.2.1.7 Prehranska dopolnila 
 

Pogostost uporabe različnih prehranskih dopolnil se veča s starostjo mladih športnikov. To so 

razni dodatki za večanje mišične mase, vitaminski dodatki in dodatki mineralov, rastlinski 

dodatki, guarana, kreatin in visoko-beljakovinski nadomestki mleka. Namen uporabe je 

izboljšanje športnih rezultatov, regeneracija telesa in nadomeščanje obrokov zaradi 

pomanjkanja časa. Raziskav njihove dolgotrajne uporabe ni oz. so pomanjkljive in celo etično 

vprašljive. Splošno mišljenje vodilnih športnih organizacij in krogov strokovnjakov tega 

področja pa je, da se njihova uporaba mladim športnikom odsvetuje. Spodbujajo le uporabo 

dodatkov vitamina D, kalcija, železa, magnezija ipd. pri čemer morajo biti pozorni, da ne 

presežejo dnevnega priporočljivega vnosa teh makrohranil (Burke in Deakin, 2015). 

 

2.2.2 ZDRAVE PREHRANSKE NAVADE MLADIH ŠPORTNIKOV 
 

2.2.2.1 Število obrokov in njihova količinska razporeditev 
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Energija in hranilne snovi v naši prehrani morajo biti čim bolj enakomerno razporejeni preko 

dneva. Z obroki naj bi v prvi polovici dneva pokrili med 60 in 70 % (zajtrk, dopoldanska malica, 

kosilo), v preostanku dneva pa med 30 in 40 % (popoldanska malica, večerja) dnevnih 

energijskih potreb. Pri določitvi potrebne energije za posamezne obroke podatki izhajajo iz 

dostopnih empiričnih podatkov o organiziranosti in energijski vrednosti obrokov v posameznih 

vrstah zavodov (Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih zavodih – 2. 

dopolnjena izdaja, 2016). 

Preglednica 6: Energijska vrednost v obrokih pri različnih starostih (Smernice zdravega 

prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih zavodih-2 dopolnjena izdaja, 2016). 

Starost Zajtrk Dop. 

malica 

Kosilo Pop. 

malica 

Večerja 

% DEV % DEV % DEV % DEV % DEV 

9-11 15 20 30 10 25 

12-14 15 20 30 10 25 

15-18 15 20 30 10 25 
OPOMBE: 

DEV=dnevni energijski vnos 

 

2.2.2.2 Mešana prehrana 
 

Priporočljivo je jesti mešano prehrano, ki naj vsebuje:  

• veliko sadja in zelenjave (recimo vsaj tri, priporočljivo pa je štiri do pet porcij dnevno), 

ki sta odličen vir vitaminov, mineralov in dietnih vlaknin;  

• veliko kompleksnih ogljikovih hidratov, ki jih je največ v različnih izdelkih (po 

možnosti polnovrednih) iz žit, kot so kruh, pecivo, testenine, riž in podobno;  

• različne vire beljakovin (nemastno meso in mesne izdelke, mleko in mlečne izdelke, 

jajca in ribe, pa tudi stročnice, kot so fižol, grah in soja); 

• zmerno količino maščob, predvsem v obliki rastlinskih olj in mehkih margarin; 

izogibali naj bi se mastnim živilom;  

• dovolj tekočine v različnih oblikah (voda, malo sladkan čaj, naravni sokovi, juhe, sveže 

sadje in zelenjava);  

• zmerno količino soli (Gabrijelčič Blenkuš, 2000). 

 

 



 

18 
 

2.2.2.3 Krožnik zdrave prehrane 
 

Krožnik zdrave prehrane so oblikovali strokovnjaki za prehrano na Harvardski šoli za javno 

zdravje. Prikazuje smernice prehranjevanja na enostaven način, s katerim si lahko pomagamo 

pripravljati zdrave in uravnotežene obroke. Predstavljen je na sliki 1. 

 

Slika 1: Krožnik zdrave prehrane (Prirejeno po Healthy Eating Plate & Healthy Eating 

Pyramid, b.d.). 

 

2.2.2.4 Obroki pred in po treningu 
 

Termogeneza je poraba energije po zaužitju hrane in se lahko kaže kot termični učinek. Največji 

termični učinek se kaže eno uro po obroku in preneha okoli štiri ure po obroku hrane. Največji 

termični učinek ima beljakovinska in maščobna prehrana, najmanjšega pa ogljiko-hidratna 

prehrana (Pokorn, 1998). Kratki in manj intenzivni napori ne zahtevajo posebnega režima 

prehrane, dolgotrajnejši in intenzivni napori pa zahtevajo obilen ogljiko-hidratni obrok hrane 

1-4 ure pred tekmo. Osnovni namen obroka pred obremenitvijo je polnjenje mišičnih in jetrnih 

glikogenskih zalog, ustrezna hidracija organizma, preprečiti lakoto (izogibamo se prevelikemu 
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obroku, ki bi lahko privedel do želodčnih težav) in zadovoljiti posameznikove psihološke 

potrebe po hrani (Burke in Deakin, 2015). 

Kmalu po treningu je potrebno zaužiti približno 1 gram ogljikovih hidratov na gram telesne 

mase, s čimer ponovno napolnimo zaloge glikogena v mišicah. K obroku dodamo še bogat vir 

beljakovin (jajca, mleko, sir, pusto meso, ribe…). Obrok naj vsebuje med 20-25 g beljakovin 

(Burke in Deakin, 2015). 

2.2.2.5 Spanje 
 

Zadostno spanje je najosnovnejša potreba za zdravo rast in razvoj otroka, saj lahko pomanjkanje 

spanca privede do resnih posledic v telesnem in kognitivnem razvoju. Priporočila o dolžini 

spanja na noč se za mladostnike gibljejo nekje med 9,5 do 10,5 ure na noč (8-10). Raziskava je 

pokazala, da spi 9 ur ali več vsak tretji mladostnik (30,6 %). Sicer pa mladostniki med tednom 

spanju namenijo povprečno 8 ur. S starostjo se delež mladostnikov, ki spi vsaj 9 ur, pomembno 

krajša (Klanšček idr. 2015). 
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3 EMPIRIČNI DEL 

_____________________________________________ 

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA 
 

Osnovna naloga za ohranjanje zdravja in omogočanje normalnega telesnega razvoja je uživanje 

zadostne količine hrane in doseganje hranilnih potreb. Ko je osnovni pogoj izpolnjen, se je 

potrebno osredotočiti na potrebe, ki so odvisne od vrste fizične aktivnosti oz. športa. Posamezna 

športna tekmovanja imajo omejitev telesne mase oz. kategoriziranje, druga (npr. gimnastika) 

pa zahtevajo nizko telesno maso zaradi lažje izvedbe. V tem procesu prilagajanja zahtevam 

določene športne discipline se pogosto mladi športniki odločajo za neprimeren način 

prehranjevanja, ki škoduje njihovemu razvoju (Martin in Tarcea, 2015).  Nogomet je visoko-

intenzivna vadba, ki zahteva visoko raven fizične pripravljenosti za igro. Zato so potrebni 

sistematični in fizično zahtevni aerobni treningi s številnimi šprinti, vzdržljivostni treningi in 

treningi moči (Joo, 2018). To pomeni, da je pomembno preveriti, ali se mladi športniki 

zavedajo, da imajo povečane potrebe po energijskem vnosu hranil in tekočin. 

Podaljšana obdobja prenizkega energijskega vnosa pri mladih športnikih imajo lahko različne 

zdravstvene posledice, kot so npr. odložena puberteta, menstrualne težave, slabo zdravje kosti, 

nizka rast, razvoj različnih motenj hranjenja in povečana možnost različnih poškodb (Burke in 

Deakin, 2015). Namen raziskave je ugotoviti, kakšne so prehranske navade in kakšno je 

prehransko znanje otrok in mladostnikov, ki se ukvarjajo s športom.  

Za mlade športnike je bistveno, da imajo dovolj prehranskega znanja, katerega znajo uporabiti 

v praksi na zdrav način in tako, da bodo oblikovali dolgoročne zdrave prehranske navade. Glede 

na to, da je vnos makrohranil in mikrohranil ključen za normalen in optimalen razvoj mlade 

osebe in se vnos teh hranil razlikuje od neaktivnih ali manj aktivnih otrok, bo pomembno 

ugotoviti, kakšno je prehransko znanje, kakšne so prehranske navade in koliko se mladi 

športniki zavedajo drugačnosti svojih prehranskih potreb ter kje so pridobili največ znanja. 

Podatki bodo osnova za odločanje o smotrnosti vpeljevanja izobraževalnih delavnic in 

seminarjev za športnike (tako otroke kot mladostnike) v različnih športnih panogah v sklopu 

posameznih športnih klubov, društev in zavodov. 
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3.2 CILJI DIPLOMSKE NALOGE 
 

Cilj diplomskega dela je ugotoviti, kakšno je prehransko znanje in kakšne so prehranske navade 

mladih športnikov.  

3.3 VZOREC 
 

Empirična raziskava je bila izvedena preko spletne strani www.1ka.si. Sodelovalo je 75 mladih 

športnikov, ki trenirajo nogomet, starih med 10 in 18 let. Anketiranci so bili glede na starost 

razdeljeni v dve skupini. Skupina A je v razvojnem obdobju otroštva (predpubertete), skupina 

B so mladostniki v letih pubertete. Anketiranci skupine A obiskujejo osnovno šolo, anketiranci 

skupine B pa so srednješolci. Vsi anketirani mladi športniki so moškega spola.  

Preglednica 7: Demografska struktura vzorca glede na leto rojstva 

Starostna skupina (leto rojstva) f f  % 

A (2005 – 2008) 44 58,7 

B (2000 – 2004) 31 41,3 

Skupaj  75 100 
 

3.4 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 

Postavil sem naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. Kakšna je ustreznost prehranskega znanja pri mladih športnikih? 

2. Kakšne so prehranske navade mladih športnikov? 

3. Kako se razlikujejo prehranske navade in prehransko znanje športnikov osnovnošolcev 

(otrok)  in srednješolcev (mladostnikov)? 

 

3.5 RAZISKOVALNA METODA 
 

Na osnovi pregleda literature in identifikacije ključnih spoznanj sem definiral prehranske 

potrebe otrok za njihov razvoj in delovanje ter potrebe, ki jih morajo dodatno zadovoljiti kot 

telesno aktivni posamezniki. Na podlagi spoznanj sem oblikoval vprašalnik, s katerim sem 

ugotavljal prehransko znanje mladih športnikov. Drugi sklop vprašanj se je nanašal na njihove 

prehranske navade. Izpolnjevanje ankete je potekalo preko spletne strani www.1ka.si. V 

http://www.1ka.si/
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raziskavo so bili vključeni otroci in mladostniki, ki trenirajo nogomet v različnih starostnih 

kategorijah. Pridobljene podatke sem analiziral s programom SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences), ti pa so bili na podlagi njihove vrste kvantitativno obdelani. Pri vprašanjih, 

kjer je možnost izbire odgovora Ne vem, smo pri obdelavi podatkov omenjen odgovor 

upoštevali kot neustrezen in je upoštevan v deležu nepravilnih odgovorov. 

 

3.6 REZULTATI Z RAZPRAVO 
 

3.6.1 PREHRANSKO ZNANJE MLADIH ŠPORTNIKOV 
 

Mladi športniki so ugotavljali, katere trditve iz preglednice 8 držijo oz. ne držijo. Pravilni 

odgovori so v sivo obarvanih poljih. 

Preglednica 8: Analiza vprašanj, ki preverjajo prehransko znanje mladih športnikov 

 DRŽI NE DRŽI 

TRDITEV Starostna 

skupina 

f f % f f % 

Najboljša pijača je voda in nesladkan čaj. A 43 97,7 1 2,3 

B 29 93,6 2 6,4 

Skupaj 72 96,0 3 4,0 

Športni napitki so najboljši način za nadomeščanje 

izgubljenih tekočin med treningom. 

A 22 50,0 22 50,0 

B 16 51,6 15 48,4 

Skupaj 38 50,7 37 49,3 

Bolj kot smo telesno aktivni, več vode potrebujemo. A 41 93,2 3 6,8 

B 30 96,8 1 3,2 

Skupaj 71 94,7 4 5,3 

Voda z okusom vsebuje sladkor. A 43 97,7 1 2,3 

B 29 93,5 2 6,5 

Skupaj 72 96,0 3 4,0 

Zaužiti moram več zelenjave kot sadja. A 30 68,2 14 31,8 

B 12 38,7 19 61,3 

Skupaj 42 56,0 33 44,0 

Zelenjava vsebuje veliko prehranskih vlaknin. A 30 68,2 14 31,8 

B 25 80,6 6 19,4 

Skupaj 55 73,3 20 26,7 

Kalcij in fosfor sta potrebna za rast in razvoj kosti. A 31 70,5 13 29,5 

B 27 87,1 4 12,9 

Skupaj 58 77,3 17 22,7 

Železo lahko zaužijemo z živili živalskega izvora. A 25 56,8 19 43,2 

B 13 41,9 18 58,1 

Skupaj 38 50,7 37 49,3 

Vitamin D potrebujemo za rast kosti. A 27 61,4 17 38,6 

B 11 35,5 20 64,5 

Skupaj 38 50,7 37 49,3 

Se nadaljuje. 
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Nadaljevanje preglednice 8. 

 DRŽI NE DRŽI 

TRDITEV Starostna 

skupina 

f f % f f % 

Uživanje hrane, bogate z maščobami, lahko 

dolgoročno vpliva na razvoj bolezni srca in ožilja. 

A 40 90,9 4 9,1 

B 28 90,3 3 9,7 

Skupaj 68 90,7 7 9,3 

Maščobe so nezdrave in jih ne potrebujemo. A 15 34,1 29 65,9 

B 7 22,6 24 77,4 

Skupaj 19 25,3 56 74,7 

Olivno olje, oreščki, semena in mastne ribe so zdravi 

viri maščob. 

A 40 90,9 4 9,1 

B 27 87,1 4 12,9 

Skupaj 67 89,3 8 10,6 

Beljakovine potrebujemo za razvoj in rast mišic. A 41 93,2 3 6,8 

B 30 96,8 1 3,2 

Skupaj 71 94,7 4 5,4 

Po treningu moramo zaužiti dovolj beljakovin s hrano 

in ne napitki, ki vsebujejo več beljakovin. 

A 36 81,8 8 18,2 

B 15 48,4 16 51,6 

Skupaj 51 68,0 24 32,0 

Ustrezen vir beljakovin so tudi beljakovine v paštetah 

ali hrenovkah. 

A 15 34,1 29 65,9 

B 11 34,5 20 64,5 

Skupaj 26 34,7 49 65,3 

Športniki morajo pojesti več sladkorja, ker 

potrebujejo več energije. 

A 9 20.5 35 79,5 

B 16 51,6 15 48,4 

Skupaj 25 33,3 50 66,7 

Bel kruh je bolj zdrav kot polnozrnat. A 2 4,5 42 95,5 

B 3 9,7 28 90,3 

Skupaj 5 6,7 70 93,3 

Dnevno je priporočljivo zaužiti 5 obrokov. A 42 95,5 2 4,5 

B 30 96,8 1 3,2 

Skupaj 72 96,0 3 4,0 

Najobilnejši obrok dneva naj bo večerja. A 1 2,3 43 97,7 

B 4 12,9 27 87,1 

Skupaj 5 6,7 70 93,3 

Priporočeno je vsaj 60 minut zmerne telesne 

aktivnosti dnevno. 

A 38 86,8 6 13,2 

B 27 87,1 4 12,9 

Skupaj 65 86,7 10 13,3 

Med kondicijskimi treningi (ko pretečeš velike 

razdalje) moram jesti drugače kot pa takrat, ko je 

trening sestavljen iz individualne tehnike (z žogo) in 

kratkih šprintov. 

A 32 72,7 12 27,3 

B 22 71,0 9 29,0 

Skupaj 54 72,0 21 28,0 

Športniki potrebujejo več energije, ker so bolj telesno 

aktivni. 

A 41 93,2 3 6,8 

B 25 80,6 6 19,4 

Skupaj 66 88,0 9 12 

Jesti moramo vsaj 3-4 ure pred tekmo ali treningom. A 34 77,3 10 22,7 

B 22 71,0 9 29,0 

Skupaj 56 74,7 19 25,3 

Na dan treninga moramo zaužiti več hrane. A 11 25,0 33 75,0 

B 10 32,3 21 67,7 

Skupaj 21 28,0 54 72,0 

Med ogljikovimi hidrati, beljakovinami in maščobami 

dajo maščobe največ energije. 

A 10 22,3 34 77,3 

B 11 35,5 20 64,5 

Skupaj 21 28,0 54 72,0 

B 21 67,7 10 32,3 

Skupaj 25 33,3 50 66,7 

Se nadaljuje. 



 

24 
 

Nadaljevanje preglednice 8. 

 DRŽI NE DRŽI 

TRDITEV Starostna 

skupina 

f f % f f % 

Sol moramo dodati vsem jedem, razen sadju. A 8 18,2 36 81,8 

B 14 45,2 17 54,8 

Skupaj 22 29,3 53 70,7 

Obroke hrane lahko nadomestim s prehranskimi 

dopolnili (proteinski napitki, kapsule z vitamini…). 

A 9 20,5 35 79,5 

B 21 67,7 10 32,3 

Skupaj 25 33,3 50 66,7 

Fižol, leča in grah so zdrava priloga k mesu. A 39 88,6 5 11,4 

B 22 71,0 9 29,0 

Skupaj 61 81,3 14 18,7 

Ekološka živila so bolj zdrava od drugih živil. A 38 86,4 6 13,6 

B 16 51,6 15 48,4 

Skupaj 54 72,0 21 28,0 

Verjamem informacijam, ki so predstavljene v oglasih 

(reklamah) za hrano. 

A 5 13,6 39 88,6 

B 2 6,5 29 93,5 

Skupaj 7 9,3 68 90,7 

Spanje je zelo pomembno za zdravje. A 43 97,7 1 2,3 

B 31 100,0 0 0,0 

Skupaj 74 98,7 1 1,3 

Opomba: Pravilni odgovori so osenčeni. 

Pomembna ugotovitev je, da se mladi športniki obeh starostnih skupin zavedajo, da je najbolj 

zdravo piti vodo oz. nesladkane čaje, prav tako se jih velika večina (94,7 %) zaveda večjih 

potreb po tekočini zaradi povečane izgube z znojenjem in dihanjem. 50,7 % anketirancev je 

naklonjenih odgovoru, da so športni napitki najboljši način za nadomeščanje izgubljenih 

tekočin med treningom. Visok delež bi lahko bil posledica nepoznavanja negativnih vplivov 

športnih pijač (prekomeren energijski vnos in velika vsebovanost sladkorja). Burke in Deakin 

(2015) trdita, da so športni napitki nepotrebni, ker so izgube elektrolitov majhne in njihova 

vsebnost sladkorjev lahko vpliva na prevelik dnevi vnos energije.  

29,5 % več otrok kot mladostnikov se zaveda, da je potrebno zaužiti več zelenjave kot sadja. 

To je lahko posledica tega, da je mlajša starostna skupina v obdobju, ko v šoli obravnava 

prehranske vsebine pri predmetu Gospodinjstvo, medtem ko so starejši vpisani predvsem v 

poklicnih šolah ali gimnazijah, kjer je prehranskega izobraževanja manj. To potrjuje tudi 

podatek, da 62 % otrok in samo 26 % mladostnikov pripisuje velik in zelo velik vpliv pouka na 

njihovo prehransko znanje (preglednica 16). Skoraj ¾ otrok in mladostnikov se zaveda 

pomembnosti uživanja zelenjave tudi z vidika vnosa prehranske vlaknine. 

Otroci in mladostniki imajo pomanjkljivo znanje o mikrohranilih. Velika večina (77,3 %) ve, 

da sta kalcij in fosfor pomembna za kosti, manj pa poznajo vlogo vitamina D in železa za 

organizem. Glede na to, da v razvoju otrok in mladostnikov pride do rastnih sunkov, je 
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pomembno, da se zavedajo svojih potreb po zadostnem vnosu kalcija in vitamina D, ki sta 

ključna za zdravje kosti.  

Ocenjujem, da se okrog 75 % mladih športnikov zaveda pomena uživanja maščob in prepozna 

tudi bolj zdrava maščobna živila. Pomembno je, da mladi športniki vedo, kakšne so posledice 

uživanja prekomerne količine maščob, večina pa ne ve, da dajo maščobe med vsemi hranili 

največ energije. 

Burke in Deakin (2015) navajata, da s povečanim vnosom beljakovin mladi športniki 

zadovoljijo potrebe telesa za normalno rast in razvoj ter ohranjanje mišične mase. Skoraj 35 % 

več mladostnikov kot pa otrok meni, da so visoko-beljakovinski napitki ustrezen vir beljakovin 

po treningu. Brcar (2005) meni, da med drugim na prehranjevalne navade mladostnikov vpliva 

njegov odnos do sebe, do svoje zunanje podobe, njegovo pojmovanje ugodja in zadovoljstva s 

seboj. Iz preglednice 17 je razvidno, da na prehranske navade otrok v večji meri vplivajo starši, 

trenerji in učitelji, pri mladostnikih pa velja izpostaviti starše in trenerje, vendar so imeli po 

njihovem mnenju manjši vpliv kot po mnenju otrok. Sklepamo, da mladostniki beljakovinske 

dodatke odobravajo kot ustrezen vir beljakovin zaradi vpliva medijev, ki promovirajo pozitivne 

učinke beljakovinskih dodatkov, mladostniki pa v želji po pozitivni samopodobi in 

zadovoljstvu s seboj beljakovinske dodatke vidijo kot ustrezen način prehranjevanja. To se kaže 

tudi v tem, da skoraj 68 % mladostnikov meni, da so prehranska dopolnila ustrezno nadomestilo 

obrokov. Velika večina mladih športnikov se zaveda, da so predelana mesna živila manj zaželen 

vir beljakovin. 

Večina otrok ve, da zaradi večjih energijskih potreb večji vnos sladkorja ni priporočljiv. 

Mladostniki pri tem nimajo jasno oblikovanega mnenja, kar kaže ugotovitev, da se polovica 

mladostnikov ne zaveda glavnih virov energije v hrani. Razlog za to bi lahko pripisali 

pomanjkljivemu prehranskemu znanju. 

Na trditve, ki se navezujejo na zdrave prehranske navade (število obrokov, najobilnejši obrok, 

priporočen čas dnevne aktivnosti) in spanje, so mladi športniki v veliki večini odgovorili 

pravilno in kažejo na dobro poznavanje priporočil o zdravem življenjskem slogu. 

Nekoliko več otrok kot mladostnikov (12,6 %) se zaveda, da ima večje potrebe po energiji 

(hrani) zaradi telesne aktivnosti, približno 70 % anketiranih športnikov tudi ve, da se ta potreba 

poveča z intenzivnostjo treninga. Visok je delež otrok (75 %) in mladostnikov (67,7 %), ki 

meni, da na dan treninga ni potrebno pojesti več hrane kot v dnevu brez treninga. To kaže na 

to, da je potrebno mlade športnike ozavestiti, da je potrebno prehrano prilagoditi telesni 
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dejavnosti. Mladi športniki (74,7 %) pa poznajo priporočilo, da je potrebno jesti 3 - 4 ure pred 

telesno aktivnostjo. 

3.6.1.1 Poznavanje priporočenih količin uživanja vode 
 

Gabrijelčič Blenkuš idr. (2005) ocenjujejo, da je potreba po vodi odvisna od dnevne energijske 

potrebe posameznika, ki se spreminja od količine telesne aktivnosti, od količine potenja in s 

povišano temperaturo okolja. Ta vrednost znaša 1 liter vode na 1000 kcal prehranskega 

energijskega vnosa. Iz preglednice 2 je razvidno, da je za mlade športnike priporočljivo dnevno 

popiti vsaj 2,4 litra vode, količina pa se povečuje z ravnjo dejavnosti in s starostjo. 

Preglednica 9: Poznavanje priporočil za količino dnevno popite vode 

Skupina Koliko vode moramo popiti vsak dan? 

1,0-1,5 L  1,5-2,0 L 2,0-2,5 L 2,5-3,0 L 

f f  % f f  % f f  % f f  % 

A 3 6,8 22 50,0 15 34,1 4 9,1 

B 0 0,0 9 29,0 12 38,7 10 32,3 

Skupaj 3 4,0 31 41,3 27 36,0 14 18,7 
Opomba: Pravilni odgovor je osenčen. 

Iz preglednice 9 je razvidno, da več kot polovica otrok ni pravilno odgovorila, koliko vode 

dnevno mora mlad športnik popiti, tudi 67,7 % (vsota odgovorov 1,5 - 2 L in 2 -2,5 L) 

mladostnikov je odgovorilo napačno. 

 

3.6.1.2 Poznavanje hranilnih vrednosti živil 
 

Mlade športnike sem spraševal, s katerim živilom bi lahko zaužili podobna hranila kot s 

piščančjim zrezkom. 

Preglednica 10: Poznavanje živil s podobno hranilno vrednostjo kot meso 

Skupina S katerim živilom bi lahko pri kosilu nadomestil piščančji zrezek, da bi še vedno 

zaužil podobne hranilne snovi? 

Solata  Stročnice Krompir Avokado Cvetača 

f f  % f f  % f f  % f f  % f f  % 

A 8 18,2 21 47,7 9 20,5 4 9,1 2 4,5 

B 1 3,2 13 41,9 5 16,2 10 32,3 2 6,4 

Skupaj 9 12,0 34 45,3 14 18,7 14 18,7 4 5,3 
Opomba: Pravilni odgovor je osenčen. 

Dnevno moramo zaužiti beljakovine tudi iz rastlinskih virov. S povečanim vnosom mleka in 

mesa ter izdelkov iz teh živil lahko prekoračimo priporočen vnos trans maščobnih kislin. Iz 
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rezultatov (preglednica 10) sklepamo, da več kot polovica (54,7 %) mladih športnikov nima 

ustreznega znanja o poznavanju živil, ki so lahko pomemben vir rastlinskih beljakovin. Manj 

kot polovica (45,3 %) je pravilno odgovorila, da so stročnice pomemben vir beljakovin 

rastlinskega izvora. 

 

3.6.1.3 Poznavanje priporočil o zdravem načinu prehranjevanja med mladimi 

športniki  
 

Mlade športnike smo spraševali, kaj bi svetovali nekomu, ki bi se želel zdravo prehranjevati. 

Vprašanje je bilo odprtega tipa, napisali so lahko do 3 nasvete. 

Preglednica 11: Priporočila otrok in mladostnikov o zdravem načinu prehranjevanja glede na 

starostno skupino 

Priporočilo Starostna skupina 

A B Skupaj 

f f  % f f  % f f  % 

Primerno število obrokov 12 9,1 8 8,6 20 8,9 

Zajtrkovanje 1 0,8 4 4,3 5 2,2 

Raznolika prehrana 6 4,6 5 5,4 11 4,9 

Uravnoteženi obroki 5 3,8 10 10,8 15 6,7 

Pitje vode (nesladkanih pijač) 18 13,6 8 8,6 26 11,6 

Manj živil z dodanim 

sladkorjem  

11 8,3 9 9,7 20 8,9 

Veliko zelenjave 30 22,7 15 16,1 45 20,0 

Veliko sadja 14 10,6 4 4,3 18 8,0 

Več ekološke hrane 5 3,8 2 2,1 7 3,1 

Manj predelanih živil 0 0,0 1 1,1 1 0,4 

Manj mastnih jedi 6 4,5 6 6,5 12 5,3 

Več mesa 4 3,0 4 4,3 8 3,5 

 

Mladi športniki v največji meri izpostavljajo pomembnost uživanja zelenjave. Bolj kot 

mladostniki pa otroci izpostavljajo uživanje sadja. V raziskavi Z zdravjem povezanega vedenja 

v šolskem obdobju (HBSC 2014) je bilo ugotovljeno, da le nekaj več kot četrtina mladih (fantje 

in dekleta) uživa zelenjavo vsak dan in le slabih 40 % uživa sadje vsak dan. Sklepam, da so 

mladi športniki pogosto svetovali uživanje zelenjave in sadja zaradi poznavanja priporočila o 

uživanju sadja in zelenjave.  

Bolj kot mladostniki so otroci svetovali uživanje vode, kar je zelo pomemben nasvet, saj z 

uživanjem sladkanih pijač hitro prekoračimo priporočen dnevni vnos sladkorja. Mladi športniki 
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so pomembno izpostavili tudi izogibanje sladkanim živilom in uživanje več obrokov hrane 

dnevno.  

 

3.6.1.4 Poznavanja razmerij skupin živil na prehranskem krožniku 
 

Otroci in mladostniki so morali na podlagi slike 2, na kateri je prikazan krožnik zdrave prehrane, 

določiti razmerja skupin živil na prehranskem krožniku.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Pri analizi podatkov smo ugotovili, da mladi športniki ne poznajo priporočenih razmerij skupin 

živil, ki jih predstavlja prehranski krožnik. Prehranski krožnik je uporabno sredstvo za 

Slika 3: Predstavitev deležev pravilnih odgovorov glede na starostno skupino in skupaj 

Slika 2: Krožnik zdrave prehrane, na podlagi katerega so mladi športniki določevali 

razmerja skupin živil 

Legenda: 
1 - Beljakovine ali žita in žitni izdelki 
2 - Beljakovine ali žita in žitni izdelki 
3 - Zelenjava 
4 - Sadje 

Legenda: 
A – Otroci 
B – Mladostniki 
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poučevanje prehranskih vsebin, s pomočjo katerih je mogoče na enostaven način predstaviti 

priporočena razmerja za uživanje različnih skupin živil. Takšne in podobne modele, ki 

predstavljajo smernice zdravega načina prehranjevanja, bi bilo potrebno vključevati v 

prehransko izobraževanje otrok in mladostnikov. O tem je potrebno ozaveščati tudi starše, 

trenerje in druge osebe, ki lahko vplivajo na prehrano mladih. 

Preglednica 12: Poznavanje razmerij skupin živil na prehranskem krožniku 

Odgovori anketirancev Starostna skupina 

A B Skupaj 

f f  % f f  % f f  % 

Delež 1 

predstavlja: 

Sadje 18 40,9 11 35,5 28 38,7 

Zelenjava 8 18,2 2 6,5 10 13,3 

Beljakovine (meso, ribe, jajca) 13 29,5 10 32,3 23 30,7 

Žita in žitni izdelki 5 11,4 8 25,8 13 17,3 

Delež 2 

predstavlja: 

Sadje 9 20,5 4 12,9 13 17,3 

Zelenjava 15 34,1 15 48,4 30 40,0 

Beljakovine (meso, ribe, jajca) 8 18,2 6 19,4 14 18,7 

Žita in žitni izdelki 12 27,3 6 19,4 18 24,0 

Delež 3 

predstavlja: 

Sadje 13 29,5 16 51,6 29 38,7 

Zelenjava 4 9,1 2 6,5 6 8,0 

Beljakovine (meso, ribe, jajca) 11 25,0 9 29,0 20 26,7 

Žita in žitni izdelki 16 36,4 4 12,9 20 26,7 

Delež 4 

predstavlja: 

Sadje 3 6,8 0 0,0 3 3,0 

Zelenjava 19 43,2 12 38,7 31 41,3 

Beljakovine (meso, ribe, jajca) 12 27,3 8 25,8 20 26,7 

Žita in žitni izdelki 10 22,7 11 35,5 21 28,0 

Opomba: Pravilen odgovor je osenčen. 

Po podatkih iz preglednice 12 vidimo, da bi delež 3, ki zavzema največji del krožnika, po 

mnenju mladostnikov predstavljalo sadje, otroci pa so navajali, da pripada ta del prehranskega 

krožnika različnim skupinam živil, kar kaže na slabo poznavanje priporočila o deležih 

posameznih skupin živil v prehrani. Najmanjši del krožnika (delež 4) bi preko 40 % mladih 

športnikov namenil zelenjavi, kar se ne ujema s trditvijo mladostnikov iz preglednice 8, kjer so 

v večji meri mnenja, da je potrebno pojesti več zelenjave kot sadja. 

 

3.6.1.5 Analiza prepoznavanja zdravega obroka in opredeljevanje razlogov za 

izbiro 
 

Na podlagi slike 4 so mladi športniki izbirali najbolj primeren obrok za zajtrk. Pravilen odgovor 

je obrok označen s številko 4, ustrezni razlogi za izbiro tega obroka pred ostalimi pa bi bili kruh 



 

30 
 

iz polnozrnate moke, jajca kot beljakovinsko živilo in velik delež zelenjave. Izbiranje zdravega 

zajtrka je prikazano v preglednici 13. 

 

Slika 4: Slika, na podlagi katere so mladi športniki izbrali zdrav obrok.  

V preglednici 13 je prikazano, kako so mladi športniki utemeljevali izbiro zdravega zajtrka. 

 

 

Preglednica 13: Izbira zdravega obroka 

 Na slikah so štirje primeri zajtrkov. Kateri zajtrk se ti 

zdi najbolj zdrav? 

Slika 1 Slika 2 Slika 3 Slika 4 

f f 

(%) 

f f 

(%) 

f f (%) f f (%) 

A 

 

0 0,0 0 0,0 6 13,6 38 86,4 

B 0 0,0 0 0,0 5 16,1 26 83,9 

Skupaj 0 0,0 0 0,0 11 14,7 64 85,3 

Opomba: S sivo je označen pravilen odgovor. 

 

Velik delež anketirancev (85,3 %) je izbral pravilen odgovor.  
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Preglednica 14: Opredeljevanje razlogov za izbiro določenega obroka 

Razlogi Napiši zakaj si izbral ta zajtrk? 

Skupina 

A B Skupaj 

f f  % f f  % f f  % 

Uravnotežen obrok 3 6,8 7 22,6 10 13,3 

Izgleda zdrav 7 15,9 4 12,9 11 14,7 

Okusen 0 0,0 2 6,5 2 2,7 

Zaradi jajc 5 11,3 1 3,2 6 8,0 

Zaradi žit 1 2,3 1 3,2 2 2,7 

Zaradi zelenjave 5 11.3 3 9,7 8 10,6 

Zaradi vsebnosti beljakovin, 

polnozrnatih živil in zelenjave 

15 34,1 8 25,8 23 30,7 

Nasitno 2 4,5 1 3,2 3 4,0 
Opomba: Najbolj ustrezni odgovori pred ostalimi so osenčeni. V preglednici 14 ni navedenega deleža 

anketirancev, ki niso odgovorili na vprašanje.  

Če združimo odgovora Uravnotežen obrok in Zaradi vsebnosti beljakovin, polnozrnatih živil in 

zelenjave, potem lahko sklepamo, da je 44,0 % mladih športnikov izbralo 4 odgovor zaradi 

uravnoteženosti obroka z različnimi hranilnimi snovmi. V primerjavi z mladostniki so otroci 

bolje opredelili sestavo obroka. 

 

3.6.2 PREHRANSKE NAVADE MLADIH ŠPORTNIKOV 
 

Otroci in mladostniki so med napisanimi prehranskimi vedenji ocenjevali, kako pogosto se to 

vedenje kaže pri njih. Rezultati so prikazani v preglednici 15.  

Preglednica 15: Prehransko vedenje mladih športnikov glede na starostno skupino 

 Nikoli Redko Občasno Vedno  

f f  (%) f f  (%) f f (%) f f  (%) M SD 

Pijem vodo ali 

nesladkan čaj. 
A 0 0,0 1 2,3 15 34,1 28 63,6 3,6 0,532 

B 0 0,0 2 6,5 12 38,7 17 54,8 3,5 0,615 

Skupaj 0 0,0 3 4,0 27 36,0 45 60,0 3,6 0,571 

Pijem ledeni čaj, 

kokakolo ali 

vodo z okusom. 

A 3 6,9 26 59,1 13 29,5 2 4,5 2,3 0,666 

B 0 0,0 15 48,4 13 41,9 3 9,7 2,6 0,656 

Skupaj 3 4,0 41 54,7 26 34,7 5 6,7 2,4 0,678 

Se nadaljuje. 
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Nadaljevanje preglednice 15.  

 Nikoli Redko Občasno Vedno  

f f  (%) f f  (%) f f (%) f f  (%) M SD 

Pijem cedevito.  A 6 13,6 25 56,8 10 22,7 3 6,8 2,2 0,765 

           

B 6 19,4 15 48,4 7 22,6 3 9,7 2,2 0,869 

Skupaj 12 16,0 40 53,3 17 22,7 6 8,0 2,2 0,809 

Zaužijem 5 

obrokov na dan. 
A 1 2,3 5 11,4 24 54,5 14 31,8 3,2 0,705 

B 2 6,5 3 9,7 12 38,7 14 45,2 3,2 0,870 

Skupaj 3 4,0 8 10,7 36 48,0 28 37,3 3,2 0,778 

Zaužijem vsaj 3 

obroke na dan. 
A 1 2,3 1 2,3 2 4,5 40 90,9 3,8 0,561 

B 1 3,2 2 6,5 3 9,7 25 80,6 3,7 0,736 

Skupaj 2 2,7 3 4,0 5 6,7 65 86,7 3,8 0,644 

Zajtrkujem. A 0 0,0 2 4,5 10 20,5 32 72,7 3,7 0,555 

B 2 6,5 2 6,5 3 9,7 24 77,4 3,6 0,872 

Skupaj 3 4,0 4 5,3 12 16,0 56 74,7 3,6 0,705 

Po treningu 

zaužijem obrok 

hrane. 

A 0 0,0 2 4,5 8 18,2 34 77,3 3,7 0,538 

B 1 3,2 0 0,0 8 25,8 22 71,0 3,6 0,650 

Skupaj 1 1,3 2 3,2 16 21,3 56 74,7 3,7 0,588 

Sem pozoren, da 

uživam zdravo 

hrano. 

A 0 0,0 4 9,1 28 63,6 12 27,3 3,2 0,575 

B 0 0,0 6 19,4 13 41,9 12 38,7 3,2 0,737 

Skupaj 0 0,0 10 13,3 41 54,7 24 32,0 3,2 0,647 

Ob gledanju TV-

ja ali uporabi 

računalnika 

uživam hrano. 

A 18 40,9 16 36,4 9 20,5 1 2,3 1,8 0,824 

B 2 6,5 15 45,2 12 38,7 3 9,7 2,5 0,757 

Skupaj 20 26,7 30 40,0 21 28,0 4 5,3 2,1 0,863 

Zaužijem 

prigrizke (čips, 

čokolada, 

smokiji, 

bonboni…). 

A 2 4,5 22 50,0 20 45,5 0 0,0 2,4 0,577 

B 1 3,2 15 48,4 11 35,5 4 12,9 2,6 0,752 

Skupaj 3 4,0 37 49,3 31 41,3 4 5,3 2,5 0,661 

 

Se nadaljuje. 
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Nadaljevanje preglednice 15.  

 Nikoli Redko Občasno Vedno  

f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) M SD 

Jem zelenjavo in 

sadje, ki so 

različne barve. 

A 1 2,3 4 9,1 23 52,3 16 36,4 3,2 0,703 

B 0 0,0 1 3,2 8 25,8 22 71,0 3,7 0,532 

Skupaj 1 1,3 5 6,7 31 41,3 38 50,7 3,4 0,675 

Zaužijem več 

zelenjave kot 

sadja. 

A 4 9,1 15 34,1 18 40,9 7 15,9 2,6 0,855 

B 1 3,2 9 29,0 15 48,4 6 19,4 2,8 0,766 

Skupaj 5 6,7 24 32,0 33 44,0 13 17,3 2,7 0,826 

Zaužijem več 

polnozrnatega 

kruha kot belega 

kruha. 

A 1 2,3 16 36,4 20 45,5 7 15,9 2,7 0,742 

B 5 16,1 8 25,8 9 29,0 9 29,0 2,7 1,053 

Skupaj 6 8,0 24 32,0 29 38,7 16 21,3 2,7 0,884 

Jem meso. A 0 0,0 0 0,0 18 40,9 26 59,1 3,6 0,492 

B 0 0,0 0 0,0 5 16,1 26 83,9 3,8 0,368 

Skupaj 0 0,0 0 0,0 23 30,7 52 69,3 3,7 0,461 

Izogibam se 

ocvrti hrani. 
 

 

A 3 6,8 13 29,5 24 54,5 4 9,1 2,7 0,737 

B 2 6,5 8 25,8 18 58,1 3 9,7 2,7 0,727 

Skupaj 5 6,7 21 28,0 42 56,0 7 9,3 2,7 0,733 

Pozoren sem, da 

ne pojem veliko 

sladkorja. 

A 2 4,5 4 9,1 26 59,1 12 27,3 3,1 0,733 

B 2 6,5 6 19,4 16 51,6 7 22,6 2,9 0,817 

Skupaj 4 5,3 10 13,3 42 56,0 19 25,3 3,0 0,774 

Vsak dan spim 

osem ur. 
A 0 0,0 1 2,3 11 25,0 32 72,7 3,7 0,504 

B 0 0,0 2 6,5 20 64,5 9 29,0 3,2 0,551 

Skupaj 0 0,0 3 4,0 31 41,3 41 54,7 3,5 0,574 

Opomba: Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi Likertove lestvice. 

1 – Nikoli, 

2 – Redko (nekajkrat na mesec), 

3 – Občasno (večkrat na teden), 

4 – Vedno (vsak dan). 

 

Iz preglednice 15 je razvidno, da le dobra polovica (60 %) otrok vsak dan pije vodo ali 

nesladkan čaj, preostali del pa le občasno. Iz preglednice 9 je razvidno, da velik delež mladih 

(81,3 %) ne pozna priporočil za vnos tekočin. V raziskavi Z zdravjem povezanega vedenja v 

šolskem obdobju (HBSC 2014) je delež fantov, ki pije energijske pijače, 45,3%, s starostjo pa 

pomembno narašča. V obdobjih 2002 - 2014 se je ta delež sicer pomembno znižal, vendar lahko 
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glede na rezultate svoje raziskave sklepam, da je delež otrok, ki se zaveda potrebnega vnosa 

vode in ustreznih virov pijač, premajhen. 

Mladi športniki izmed omenjenih pijač nekajkrat mesečno pijejo cedevito, ledeni čaj, kokakolo 

ali vodo z okusom. V raziskavi HBSC (2014) se je izkazalo, da 39,4 % mladostnikov uživa 

energijske pijače in s starostjo delež pomembno narašča, vendar podatka o pogostosti uživanja 

ni. Kako pogosto energijske pijače uživajo anketirani mladi športniki, nismo preverjali. 

Ustrezne prehranske navade se kažejo pri obeh starostnih skupinah v številu dnevnih obrokov 

in vsakodnevnem zajtrkovanju, kar pomeni, da na tak način lažje dosežejo dnevni energijski 

vnos hranil v primeru, da so obroki uravnoteženi. V primerjavi z rezultati raziskave HBSC 

(2014), kjer 45,1 % mladih dnevno zajtrkuje, je ta delež pri mladih športnikih za skoraj 30 % 

večji (74,7 %). S tem telesu že zjutraj zagotovijo hranila za normalno delovanje in skrbijo za 

zdrav telesni razvoj, regeneracijo in polnjenje zalog glikogena. Slednje zagotovi tudi velika 

večina otrok in mladostnikov, saj jih 75 % po treningu zaužije obrok. Mladostniki v primerjavi 

z otroki bolj pazijo na zdravo izbiro živil, kar bi lahko pripisali razvojnemu obdobju, ko bolj 

skrbijo za svojo zunanjo podobo in na tak način skrbijo za svoj zunanji izgled ter tudi dosežke 

na športnih področjih. Mladostniki si v primerjavi z otroki v več primerih sami izbirajo obroke. 

Pomemben pokazatelj zdravih prehranskih navad se kaže v izogibanju prevelikemu vnosu 

sladkorja in ocvrtih jedi. Po podatkih raziskave majhen del (38,7 % nikoli ali redko uživa več 

zelenjave kot sadja) mladih športnikov uživa zelenjavo dovolj pogosto oz. mladi športniki 

dajejo prednost sadju pred zelenjavo. Ob pomanjkanju vnosa polnozrnatih živil in zelenjave 

lahko pride do pomanjkanja prehranskih vlaknin in elementov. 

Tako kot v raziskavi HBSC (2014) se tudi v našem primeru količina spanca s starostjo manjša. 

Spanje v obdobju mladostništva je prav tako pomemben kot v otroštvu, še posebej, ker se 

običajno intenzivnosti treningov z leti povečuje. 

 

3.6.2.1 Pridobivanje informacij o prehrani med mladimi športniki 
 

Mladi športniki so ocenjevali vpliv oseb in drugih virov na njihovo prehransko znanje. Rezultati 

so predstavljeni v preglednici 16. 
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Preglednica 16: Ocena pridobljenega znanja o prehrani od različnih oseb ali drugih virov 

Vir prehranskega 

znanja 

Zelo 

malo 

Malo Srednje Veliko Zelo 

veliko 

 

f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) M SD 

Starši A 2 5 1 2 4 9 24 55 13 30 4,0 0,941 

B 2 6 2 6 13 42 11 36 3 10 3,4 0,969 

Skupaj 4 5 3 4 17 23 35 47 16 21 3,7 1,010 

Trener A 2 5 8 18 8 18 16 36 10 23 3,5 1,157 

B 2 7 8 26 10 32 11 36 0 0 3,0 0,933 

Skupaj 4 5 16 21 18 24 27 36 10 13 3,3 1,107 

Prijatelji A 16 36 18 41 9 21 0 0 1 2 1,9 0,874 

B 6 19 19 61 5 16 1 3 0 0 2,0 0,695 

Skupaj 22 29 37 49 14 19 1 1 1 1 2,0 0,807 

Pri pouku A 5 11 3 7 9 21 18 41 9 21 3,5 1,215 

B 5 16 6 19 12 39 6 19 2 7 2,8 1,119 

Skupaj 10 13 9 12 21 28 24 32 11 15 3,2 1,228 

Zdravnik A 6 14 13 30 10 23 10 23 5 11 2,9 1,229 

B 8 26 9 29 9 29 4 13 1 3 2,4 1,098 

Skupaj 14 19 22 29 19 25 14 19 6 8 2,7 1,202 

Internet A 19 43 12 27 12 27 1 2 0 0 1,9 0,885 

B 5 16 6 19 8 26 8 26 4 13 3,0 1,270 

Skupaj 24 32 18 24 20 27 9 12 4 5 2,3 1,194 

Knjige A 10 23 17 39 9 21 6 14 2 5 2,4 1,112 

B 16 52 10 32 3 10 2 7 0 0 1,7 0,887 

Skupaj 26 35 27 36 12 16 8 11 2 3 2,1 1,078 

Drugo A 8 18 17 39 10 23 7 16 2 5 2,5 1,098 

 B 9 29 10 32 11 36 0 0 1 3 2,2 0,883 

 Skupaj 17 23 27 36 21 28 7 9 3 4 2,4 1,028 

 

Opomba: Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi Likertove lestvice. 

1 – Zelo malo 

2 – Malo 

3 – Srednje 

4 – Veliko 

5 – Zelo veliko  



 

36 
 

Po oceni anketirancev imajo največji vpliv na prehransko znanje mladih športnikov starši, 

pomemben vpliv pa imajo tudi druge osebe, ki z njimi preživijo največ časa (trener in učitelji 

pri pouku). Mladostniki želijo postopoma v večji meri sami sprejemati odločitve o svoji 

prehrani, kar pomeni, da je lahko tudi vpliv medijev na njihovo prehranjevanje večji.  

V preglednici 17 so ocene vpliva različnih oseb na oblikovane prehranske navade mladih 

športnikov. 

Preglednica 17: Ocena vpliva različnih oseb na oblikovanje prehranskih navad 

Osebe Zelo 

malo 

Malo Srednje Veliko Zelo 

veliko 

 

f f (%) f f (%) f f (%) f f(%) f f (%) M SD 

Starši A 0 0 0 0 9 21 21 48 14 32 4,1 0,714 

B 1 3 2 7 7 23 17 55 5 13 3,7 0,894 

Skupaj 1 1 2 3 16 21 38 51 18 24 3,9 0,822 

Trener A 1 2 8 18 11 25 16 36 8 18 3,5 1,055 

B 5 16 7 23 9 29 10 32 0 0 2,7 1,046 

Skupaj 6 8 15 20 20 27 26 35 8 11 3,2 1,116 

Učitelji A 3 7 11 25 18 41 10 23 2 5 2,9 0,963 

B 13 42 8 26 6 19 4 13 0 0 2,0 1,062 

Skupaj 16 21 19 25 24 32 14 19 2 3 2,6 1,098 

Prijatelji A 12 27 20 46 12 27 0 0 0 0 2,0 0,739 

 B 12 39 9 29 8 26 2 7 0 0 1,9 0,793 

 Skupaj 24 32 29 39 20 27 2 3 0 0 1,9 0,764 

Zdravnik A 4 9 11 25 15 34 10 23 4 9 3.0 1,100 

 B 14 45 7 23 5 16 5 16 0 0 2,0 1,121 

 Skupaj 18 24 18 24 20 27 15 20 4 5 2,6 1,201 

Opomba: Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi Likertove lestvice. 

1 – Zelo malo 

2 – Malo 

3 – Srednje 

4 – Veliko 

5 – Zelo veliko 

 

Tako kot na ustrezno prehransko znanje imajo na oblikovanje prehranskih navad po mnenju 

mladih športnikov največji vpliv starši. Pomemben vpliv pa imajo tudi druge osebe, ki z njimi 

preživijo veliko časa (trener, učitelji). S starostjo se kaže manjši vpliv šolskih delavcev in 

trenerjev, saj želijo pri tej starosti mladostniki postopoma sprejemati lastne odločitve glede 
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prehrane. Starši, šolski delavci in trenerji imajo pomembno odgovornost, da izboljšajo 

obstoječe stanje, od omenjenih pa imajo največji vpliv starši ter trenerji. Slednje bi bilo 

smiselno dodatno izobraževati na področju prehranskega svetovanja, starše pa je potrebno tudi 

informirati o pomenu prehrane za zdrav razvoj otroka glede na njegovo telesno aktivnost oz. 

športno udejstvovanje. 

Anketirance sem spraševal, kako ocenjujejo zadostnost količine informacij o zdravem 

prehranjevanju športnika, ki jih dobijo v klubu. 

Preglednica 18: Zagotavljanje informacij o prehrani s strani kluba 

 

Skupina 
V klubu dobim dovolj 

informacij, kako naj se 

prehranjujem. 

DA NE 

A f 33 11 

f  (%) 75,0 25,0 

B f 20 11 

f (%) 64,5 35,5 

SKUPAJ f 53 22 

f (%) 70,7 29,3 

 

Ocenjujem, da velika večina anketirancev meni, da v klubu pridobi dovolj informacij, kako se 

prehranjevati. Kljub rezultatom bi moral biti ta delež višji, saj trenerji predstavljajo pomembno 

avtoriteto in celo vzor za mnoge mlade športnike, zato je njihov vpliv velik. Pomembno bi lahko 

prispevali k večjemu prehranskemu znanju in k oblikovanju njihovih prehranskih navad, še 

posebej v času, ko so na več-dnevnih pripravah na sezono ali v sklopu športnih delavnic. 
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4 ZAKLJUČEK 
 

Mladi športniki imajo posebne prehranske potrebe, kar je posledica povečanih aktivnosti na 

treningih in tekmah. Glede na njihovo razvojno stopnjo se prehranske potrebe za optimalno rast 

in razvoj telesa spreminjajo. Ob povečani energijski porabi zaradi aktivnosti pa se potrebe po 

ustreznih hranilih dnevno povečajo glede na intenzivnost treninga. V obdobju rasti in razvoja 

ter ob visoki meri aktivnosti, je ustrezna prehrana ključna. Zdrava prehrana mora postati del 

življenja mladega športnika. 

Rezultati kažejo, da imajo starši največji vpliv na oblikovanje prehranskih navad mladih 

športnikov. Glede na to, da se le-te oblikujejo že v zgodnjih letih je pomembno, da se starši na 

tem področju izobražujejo in tako čimbolj pripomorejo k ustreznim prehranskim navadam 

svojih otrok. Pomembno vlogo imajo tudi trenerji, ki pa v sklopu svojega izpopolnjevanja 

nimajo ustreznih prehranskih izobraževanj. Za starše in trenerje je pomembno, da se zavedajo 

pomembnosti ustrezne prehrane za zdravje, razvoj, rast in učinek na treningu. Smiselno bi bilo, 

da vodilne organizacije (športne zveze, športni klubi…) organizirajo različne delavnice in 

izobraževanja na tem področju. 

Izkazalo se je, da imajo starši, trener in šolski delavci na otroke večji vpliv kot na mladostnike. 

Ocenjujem, da je to posledica tega, da želijo mladostniki že sami sprejemati prehranske 

odločitve. To se kaže tudi v vplivu medijev, ki so pogost vir prehranskih informacij. Prav je, da 

starši in trenerji razvijajo kritičen odnos do prehranskih informacij in k temu vzgajajo tudi 

mlade športnike. 

Energijske potrebe in potrebe po hranilnih snoveh morajo biti v večini dnevno zadovoljene. 

Pomemben je vnos kvalitetnih ogljikovih hidratov in beljakovin ter njihova razporeditev skozi 

dan. Pomembno je, da športnik 3 - 4 ure pred treningom zaužije velik delež ogljikovih hidratov, 

po treningu pa beljakovinski obrok, ki zagotavlja obnavljanje in rast mišic ter nekaj ogljikovih 

hidratov za obnovitev glikogenskih zalog. Pomembno je uživanje zelenjave in sadja in z njimi 

povezanih makroelementov in mikroelementov. Rezultati kažejo, da mladi športniki sadju 

dajejo prednost pred zelenjavo, čeprav so svetovali pogostejše uživanje zelenjave. Med 

elementi je za rastočo osebo izredno pomemben vnos kalcija in vitamina D, ki sodelujeta pri 

gradnji kosti, ter železo. Potrebe po hranilnih snoveh bi morali mladi športniki pokriti s hrano 

in ne prehranskimi dopolnili. 
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Večjih razlik v prehranskem znanju med otroci in mladostniki ni, rezultati pa kažejo, da je 

pomanjkljivo. Večini mladostnikov se zdijo športni napitki ustrezen vir tekočine (50,7 %). 

Mladostnikom so se zdeli prehranski dodatki ustrezen vir hranil (67,7 %). Pomanjkljivo je 

njihovo poznavanje razmerja skupin živil, ki jih prestavlja prehranski krožnik, slabo poznajo 

tudi priporočila o količini dnevno popite vode. To so pomembne informacije, ki so podlaga pri 

odločanju kaj, koliko in kdaj jesti. 

Ustrezne prehranske navade športnikov se kažejo v pogostosti zajtrkovanja (74,7 %), 

ustreznemu številu dnevno zaužitih obrokov (60 % mladih športnikov ima vsak dan vsaj 5 

obrokov), uživanju vode namesto sladkanih pijač in prehranjevanju po treningu.  

Pri splošnem pregledu rezultatov sem ugotovil, da imajo mladi športniki pomanjkljivo 

prehransko znanje, a velike razlike med otroci in mladostniki ni. Pomembna razlika se pokaže 

v mnenju mladih športnikov, kako posamezne osebe ali viri informacij vplivajo na njihovo 

prehranjevanje. Na otroke imajo velik vpliv starši, trener in učitelji v šoli, medtem ko imajo na 

mladostnike velik vpliv starši, veliko informacij pa pridobijo iz interneta. Pomembno vlogo pri 

prehrani mladih športnikov imajo starši, bodisi z zagotavljanjem zdrave prehrane in vzgojo k 

zdravemu načinu prehranjevanja. Vloga trenerja je prav tako pomembna, kar kaže na potrebo, 

da bi se trenerji izobraževali tudi na področju prehrane.  
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6 PRILOGE 
 

Priloga 1: Anketni vprašalnik o prehranski pismenosti, ki je bil izveden med mladimi športniki 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Pozdravljen! 

Kot mladega športnika, ki trenira nogomet, te vabim, da izpolniš vprašalnik o 

prehrani. Vprašalnik je ANONIMEN in nihče ne bo vedel, da si ga ti 

izpolnjeval. Zbrani podatki bodo obravnavani zaupno in uporabljeni v 

raziskovalne namene. Pomoči staršev ne potrebuješ. Prosim, da odgovarjaš na 

vsa vprašanja. Predviden čas reševanja je 10 minut. 

________________________________________________________________ 

 

Napiši leto rojstva: _____________ 

 

PREHRANSKO ZNANJE__________________________________________ 

1. Dobro preberi vprašanja, razmisli in obkroži pravilen odgovor 

(DRŽI/NE DRŽI). 

Za pitje je najbolj primerna voda in nesladkan čaj. DRŽI NE DRŽI NE VEM 

Športni napitki so najboljši način za nadomeščanje 

izgubljenih tekočin med treningom. 

DRŽI NE DRŽI NE VEM 

Bolj kot smo telesno aktivni, več vode potrebujemo. DRŽI NE DRŽI NE VEM 

Voda z okusom vsebuje sladkor. DRŽI NE DRŽI NE VEM 

Zaužiti moram več zelenjave kot sadja. DRŽI NE DRŽI NE VEM 

Zelenjava vsebuje veliko prehranske vlaknine. DRŽI NE DRŽI NE VEM 

Kalcij in fosfor sta potrebna za rast in razvoj kosti. DRŽI NE DRŽI NE VEM 

Železo lahko zaužijemo z živili živalskega izvora. DRŽI NE DRŽI NE VEM 

Vitamin D potrebujemo za rast kosti. DRŽI NE DRŽI NE VEM 

Uživanje hrane, bogate z maščobami, lahko dolgoročno 

vpliva na razvoj bolezni srca in ožilja. 

DRŽI NE DRŽI NE VEM 

Maščobe so nezdrave in jih ne potrebujemo. DRŽI NE DRŽI NE VEM 

Olivno olje, oreščki, semena in mastne ribe so zdravi viri 

maščob. 

DRŽI NE DRŽI NE VEM 

Beljakovine potrebujemo za razvoj in rast mišic. DRŽI NE DRŽI NE VEM 

Po treningu moramo zaužiti dovolj beljakovin s hrano in ne 

napitki, ki vsebujejo več beljakovin. 

DRŽI NE DRŽI NE VEM 

Ustrezen vir beljakovin so tudi beljakovine v paštetah ali 

hrenovkah.. 

DRŽI NE DRŽI NE VEM 

Športniki morajo pojesti več sladkorja, ker potrebujejo več 

energije. 

DRŽI NE DRŽI NE VEM 
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Bel kruh je bolj zdrav kot polnozrnat. DRŽI NE DRŽI NE VEM 

Dnevno je priporočljivo zaužiti 5 obrokov. DRŽI NE DRŽI NE VEM 

Najobilnejši obrok dneva naj bo večerja. DRŽI NE DRŽI NE VEM 

Priporočeno je vsaj 60 minut zmerne telesne aktivnosti 

dnevno. 

DRŽI NE DRŽI NE VEM 

Med kondicijskimi treningi (ko pretečete velike razdalje) 

moram jesti drugače kot pa takrat, ko je trening sestavljen 

iz individualne tehnike (z žogo) in kratkih šprintov. 

DRŽI NE DRŽI NE VEM 

Športniki potrebujejo več energije, ker so bolj telesno 

aktivni. 

DRŽI NE DRŽI NE VEM 

Jesti moramo vsaj 3-4 ure pred tekmo ali treningom. DRŽI NE DRŽI NE VEM 

Na dan treninga moramo zaužiti več hrane. DRŽI NE DRŽI NE VEM 

Med ogljikovimi hidrati, beljakovinami in maščobami, dajo 

maščobe največ energije. 

DRŽI NE DRŽI NE VEM 

Obroke hrane lahko nadomestim s prehranskimi dopolnili 

(proteinski napitki, kapsule z vitamini…). 

DRŽI NE DRŽI NE VEM 

Sol moramo dodati vsem jedem razen sadju. DRŽI NE DRŽI NE VEM 

Fižol, leča in grah so zdrava priloga k mesu. DRŽI NE DRŽI NE VEM 

Ekološka živila so bolj zdrava od drugih živil. DRŽI NE DRŽI NE VEM 

Verjamem informacijam, ki so predstavljene v oglasih 

(reklamah) za hrano. 

DRŽI NE DRŽI NE VEM 

Spanje je zelo pomembno za zdravje. DRŽI NE DRŽI NE VEM 

 

2. Koliko vode moramo popiti vsak dan? 

a) 1,0 – 1,5 l 

b) 1,5 – 2,0 l 

c) 2,0 – 2,5l 

d) 2,5 – 3,0 l 

3. S katerim živilom bi lahko pri kosilu nadomestil piščančji zrezek, da bi še vedno 

zaužil podobne hranilne snovi? 

a) Solata 

b) Stročnice 

c) Krompir 

d) Avokado 

e) Cvetača 

4. Če bi se nekdo želel zdravo prehranjevati, bi mu dal naslednje 3 nasvete: 

a) _____________________________________________________________________ 

b) _____________________________________________________________________ 

c) _____________________________________________________________________ 

5. Krog prikazuje, koliko živil iz posamezne skupine bi bilo priporočljivo dnevno zaužiti. 

Pri vsaki skupini živil vpiši številko, ki po tvojem mnenju predstavlja delež kroga. 
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 Sadje 

 Zelenjava 

 Beljakovine 

 Živila iz polnozrnate moke 

 

 

 

6. Kateri od naslednjih zajtrkov se ti zdi najbolj zdrav? 

 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 
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Napiši, zakaj si izbral ta zajtrk? 

___________________________________________________________________________ 

 

PREHRANSKE NAVADE_________________________________________ 

7. Označi, kako pogosto se prehranjuješ kot je navedeno v trditvi. 

1 – Nikoli 

2 – Redko (nekajkrat na mesec),3 – Občasno (večkrat na teden),4 – Vedno (vsak dan) 

Pijem vodo ali nesladkan čaj.  1 2 3 4 
Pijem ledeni čaj ali kokakolo ali vodo z okusom.  1 2 3 4 
Pijem cedevito. 1 2 3 4 
Zaužijem 5 obrokov. 1 2 3 4 
Zaužijem vsaj 3 obroke. 1 2 3 4 
Zajtrkujem. 1 2 3 4 
Po treningu vedno zaužijem obrok hrane. 1 2 3 4 
Sem pozoren, da uživam zdravo hrano. 1 2 3 4 
Ob gledanju TV ali uporabi računalnika uživam hrano. 1 2 3 4 
Zaužijem prigrizke (čips, čokolada, smokiji, bonboni …). 1 2 3 4 
Jem zelenjavo in sadje, ki so različne barve. 1 2 3 4 
Zaužijem več zelenjave kot sadja. 1 2 3 4 
Zaužijem več polnozrnatega kruha kot belega kruha. 1 2 3 4 
Jem meso. 1 2 3 4 
Izogibam se ocvrti hrani. 1 2 3 4 
Pozoren sem, da ne pojem veliko sladkorja. 1 2 3 4 
Vsak dan spim osem ur. 1 2 3 4 

 

 

8. Oceni, koliko znanja o prehrani so ti posredovale navedene osebe ali pa 

si ga pridobil z drugih virov. (1-zelo malo,2-malo,3-srednje,4-veliko,5-zelo 

veliko) 

Starši 1 2 3 4 5 

Trener 1 2 3 4 5 

Prijatelji 1 2 3 4 5 

Pri pouku 1 2 3 4 5 

Zdravnik 1 2 3 4 5 

Internet 1 2 3 4 5 

Knjige  1 2 3 4 5 

Drugo 1 2 3 4 5 
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9.Označi, koliko so na tvoje prehranske navade vplivali: (1-zelo malo,2-

malo,3-srednje,4-veliko,5-zelo veliko) 

Starši 1 2 3 4 5 

Trener 1 2 3 4 5 

Učitelji 1 2 3 4 5 

Prijatelji      

Zdravnik      
 

10. Ali dobiš v klubu dovolj informacij, kako naj se prehranjuješ? 

a) DA 

b) NE 


