
ZAKAJ JE SPANJE POMEMBNO?
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KDAJ 
IN KJE 

POISKATI 
POMOČ?

BOLJŠE RAZPOLOŽENJE
Reden in dober spanec izboljšuje tvoje razpoloženje 
in počutje.

BOLJŠA TELESNA PRIPRAVLJENOST
Urejeno spanje prispeva k temu, da se zjutraj zbudiš 

naspan, kar izboljša tvojo odzivnost, zbranost in natančnost.

Kadar imaš občutek, da ti spanje 
predstavlja težavo (čezmerna dnevna 
zaspanost, izčrpanost, ...) se obrni 
na osebnega zdravnika.

BOLJŠE ZDRAVJE
Dobro spanje pozitivno vpliva na tvoje zdravje, 

odpornost, izgled in ohranjanje zdrave telesne teže.

BOLJŠA UČNA SPOSOBNOST
Zadostno spanje krepi tvojo pozornost, spomin in ustvarjalnost.

BOLJŠE ODLOČITVE
Urejeno spanje povečuje verjetnost sprejemanja dobrih odločitev, 
primernega vedenja in izogibanja tveganim situacijam.

KORISTI UREJENEGA SPANJA:

Urejeno spanje (vsak dan ob približno istem času s ponavljajočim se 
številom ur kakovostnega spanja) je osnovna človekova potreba. 
Za kakovostno spanje potrebuješ zadostno dolžino neprekinjenega 
in dovolj globokega spanja.

Urejeno spanje je povezano z boljšo kakovostjo življenja v vseh 
starostnih obdobjih. 

Šolarji potrebujete od 9 do 
11 ur spanja, mladostniki 
pa od 8 do 10 ur spanja.



PRIPOROČILA ZA DOBRO SPANJE   ŠOLARJI IN MLADOSTNIKI
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Mladostniki se pogosto soočate s pomanjkanjem spanja,  
saj je za vas pogosto značilno, da odhajate k počitku pozno, 
zaradi obveznosti (predvsem šolskih) pa vstajate zgodaj. 
K temu izdatno prispeva tudi druženje, zaradi katerega 
mnogi odhajate pozno v posteljo, zlasti med vikendi.

KAKO KLJUB TEMU ZADOSTITI POTREBAM PO SPANJU?
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OMEJI UPORABO ZASLONOV V SPALNICI
Odstrani elektronske naprave iz spalnice in jih ne uporabljaj vsaj 30 minut 
pred uspavanjem. Modra svetloba, ki jo zasloni oddajajo, moti uspavanje in spanje.

TELESNA VADBA ZA BOLJŠE SPANJE
Čez dan bodi čim več telesno dejaven (vsaj eno uro 

vsak dan), vendar ne tik pred spanjem.

DOBRA IN STALNA RUTINA PRED SPANJEM
Poskrbi za dobro rutino (npr. večerja, osebna higiena, 
sproščanje), s stalno uro večernega uspavanja.

SPANJU PRIJAZNA SPALNICA
Tvoja spalnica naj bo udobna, tiha, mirna in temna, 

dobro prezračena in ne preveč ogreta  (18 do 20 oC).

BREZ PRIGRIZKOV PRED SPANJEM
Izogibaj se prigrizkom ter premajhnim 
ali preobilnim obrokom pred spanjem.

ČIM MANJ KOFEINA
Kofeinu, ki se nahaja v kavi, nekaterih čajih, osvežilnih in energijskih 
pijačah ter temni čokoladi, se izogibaj vsaj 4 ure pred spanjem.

POGOVORI SE O PROBLEMIH
O stvareh, ki te težijo se pogovori z osebo, 
ki ji zaupaš.

IZOGIBAJ SE PREDOLGEMU SPANJU MED VIKENDI
Obdrži urejen ritem spanja in budnosti cel teden 

in se izogibaj predolgemu spanju med vikendi.


