
VADBA ZA KREPITEV HRBTA  

Splošna načela vadbe 

Vse vaje je treba izvajati postopoma in tako, da ne čutimo bolečin. Vaje izvajamo redno. Pri 

vajah, kjer uporabljamo roke oz. noge, je pomembno, da delamo izmenično z levo in desno 

okončino, linija hrbtenice pa mora biti obvezno ravna z pokončno držo glave in pogledom 

usmerjenim naravnost. Med izvajanjem vaj dihamo normalno. Preden trup iztegujemo, 

povečamo pritisk v trebušni votlini z vdihom in aktivacijo trebušnih mišic. Gibi naj bodo 

tekoči, izvajamo jih z zmerno hitrostjo ali s tisto, ki nam je prijetna. Za vidne učinke se 

pogostost vadbe naj giblje okrog od 2 do 3-krat/teden. Prva dva tedna delamo z najmanjšim 

 številom ponovitev, potem pa po vsakem drugem tednu le-te povečamo za eno ponovitev do 

najvišjih določenih vrednosti. Če bo ta intenzivnost prevelika ali premajhna lahko število 

ponovitev povečamo prej oz. pozneje. Odmori med ponovitvami naj ne bodo predolgi (cca. 1 

min), oz. takšni da se zberemo in osredotočimo na naslednjo ponovitev. Če se po vadbi pojavi 

bolečina, ki traja še naslednja dva do tri dni, zmanjšamo intenzivnost vadbe ali pa jo za 

približno en teden izpustimo. Vključene so vse osnovne smeri gibanja hrbtenice, a le ena 

ravnina gibanja naenkrat. Čim manjše amplitude v hrbtenici in vedno uporaba pritiska v 

trebušni votlini, ki zmanjša pritisk na hrbtenico JE PRINCIP TEH VAJ! 

 

 

 

VAJA ZA UČENJE AKTIVIRANJA PRITISKA V TREBUŠNI VOTLINI 
 

Opis: sramnica gleda preko mize, 

napnemo trebušne mišice in 

občutimo, kako nas dvigne. S tem 

smo povečali pritisk v trebušni 

votlini in noge nam samodejno 

dvigne. 

 

Ponovitve: 2-5 x dvignemo, držimo 

3s in spustimo. 

 

Ko dobimo občutek za povečanje 

pritiska v trebušni votlini to vajo 

lahko izpustimo. 

 
 

VAJA ZA PRAVILNO SEDENJE 
 

Opis: sedenje na žogi ima pozitivno stvar in to je nekoliko 

bolj ravno držo, ker če damo noge naprej in se usedemo na 

žogo in se usedemo tako, da bo medenica v normalni 

poziciji in potem imamo tudi možnost, da bo hrbtenica v 

normalnem položaju. Pazimo na ravno linijo trupa, da so 

ramena dvignjena nazaj in usmerjenost pogleda 

naravnost!!! 

 

Ponovitve: 1-3 x sedimo od 20-30s. 



VAJE ZA RAZBREMENITEV HRBTA 

 
 

Opis: uležemo se na hrbet, upognemo kolena in 

dvignemo trup. Pogled je usmerjen v strop, 

hrbtenica pa zravnana. Z rokami se opremo ob 

stegna. To pomeni, da so trebušne mišice aktivne, 

hrbtenica pa razbremenjena. 

 

Ponovitve: 1-3 x držimo od 20-30s. 

 

 

 

 

 

Opis: princip vaje z 

izkoriščanjem gravitacije. 

Podobna je zgornji vaji. Z 

rokami se držimo in visimo. 

Trup je naslonjen na steno. 

Noge pokrčimo in na rahlo 

dvignemo navzgor kot 

prikazuje slika, medtem pa 

morata biti medenica in 

hrbtenica podprti v steno. 

Gledamo naravnost. 

Ponovitve: 1-3 x 4 dvige 
 

 

 

 

Opis: uležemo se na hrbet tako, da 

teža pritisne ledveni del in medenico 

na tla (glej sliko), pogled je usmerjen 

navzgor. Pokrčimo eno nogo in jo 

naslonimo na drugo. Potem z 

nasprotno roko maksimalno 

pritisnemo na koleno. Tako  

povečamo pritisk v trebušni votlini. 

Nato vdihnemo, napnemo trebušne 

mišice in lepo zategnemo. 

 

Ponovitve: 1-3 x držimo od 20-30s. 



 

Opis: uležemo se na trebuh, okončine malenkost 

dvignemo od tal, napnemo trebušne mišice in 

držimo. Pogled je usmerjen naprej. Pri tej vaji ni 

nujno, da uporabimo gobo, kot je na sliki. Ima pa ta 

goba svoj namen, ker usmeri pozicijo na trebuh. 

Lahko se tudi primemo za predmete zraven nas, da 

ne izgubimo ravnotežja, vendar zaradi tega ne bo 

obremenitev nič manjša. 

 

Ponovitve: 1-3 x držimo od 20-30s. 

 

 

 

Opis: opora ležno spredaj, s komolci in stopali smo 

oprti na podlago. Pogled je usmerjen naprej, boki pa 

so v srednji višini-ravnini, ne previsoko oz. prenizko. 

Pred tem napnemo trebušne mišice. Ta vaja je 

namenjena vzdolžnim trebušnim mišicam. Tisti, ki 

imajo probleme z rameni in komolci lahko to vajo 

izvedejo tako, da dajo roke pod ključnico, stisnejo 

pesti in se dvignejo samo toliko, da se ne dotikajo 

podlage, lahko tudi samo 1 cm nad podlago (glej 

spodnjo sliko). 

 

Ponovitve: 1-3 x držimo od 20-30s. 
 

Opis: leža bočno z oporo na podlahti in stopalih. Z 

drugo roko se držimo za boke, ki pa ne smejo biti 

dvignjeni previsoko ali prenizko oz. ohranjamo 

primerno ravnino. Pogled je usmerjen naprej, 

trebušne mišice pa so napete. Kdor ima težave z 

rameni lahko leži na tleh in da po noge steper ali 

nekaj podobnega (15-20 cm višine) in dvignemo 

boke in potem poskušamo držati v tej ravnini. 

Vajo otežimo tako, da dvignemo zgornjo nogo 1-2 

cm v zrak. Druga možnost je, da z nogo uvedemo 

gibanje gor in dol. 

 

Ponovitve: 1-3 x držimo od 20-30s. 



KLJUČNE MIŠICE, KI KONTROLIRAJO POZICIJO MEDENICE 

 

 

 

Opis: izkorak je eden izmed načinov, kako lahko 

raztegnemo ključne mišice, ki kontrolirajo položaj 

medenice. Noga, ki je pred nami je pokrčena (kot  

v kolenu je 80-90 stopinj), zadnja noga je 

pokrčena (kot večji od 90 stopinj) in oprta na 

podlago. Trup je iztegnjen, linija hrbtenice ravna  

in pogled usmerjen naprej. Če naredimo  še 

rotacijo trupa, tako da roko, ki je na strani  

sprednje noge, podpremo na steno (glej sliko), 

rotatorji še dodatno raztegnejo mišice. 

 

Ponovitve: 1-3 x držimo 20-30s. 

 

 

 
 

Opis: vaja, ki preprečuje obračanje medenice 

preveč nazaj. Posledica je okrogel hrbet. Leža na 

hrbtu, nogi sta iztegnjeni, ena je dvignjena pod 

kotom. Z nasprotno roko se obvezno opremo na 

koleno dvignjene noge, z drugo roko pa 

nadzorujemo napetost traku in položaj noge.  

Pogled je usmerjen navzgor. Bodimo pozorni na to, 

da je trak tik pod gležnjem oz. na koncu stopala. Še 

boljše je, če dvignjeno nogo naslonimo na steno. 

 

Ponovitve: 1-3 x držimo 20-30s. 

 

 

Opis: s to vajo lahko raztegujemo hrbtenico. Z 

zadnjico se naslonimo na steno, nogi sta rahlo 

pokrčeni, stopala so na tleh, pogled pa je usmerjen 

naravnost. Roke naslonimo na stegna in težišče 

prenesemo naprej. Hrbtenica je ravna. Bistvo je, da 

je težišče telesa pred oprijemališčem. 

 

Podobna vaja je, kjer se naslonimo na pult in 

sprostimo noge. Komolce in roke damo tako, da 

smo v stabilnem položaju. 

 

Ponovitve: 1-3 x držimo 20-30s. 

 

 
 

Naslednji način raztezanja trupa je visenje na rokah. Če visimo z rokami (najboljše so zanke, 

ki se ne obračajo!) potem morajo biti noge obvezno na tleh, ker tako stabiliziramo medenico. 



DOBRO JE VEDETI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pazi na položaj ramen, da niso spuščene, ampak 

dvignjene! 

Opora za roke in tudi dlani je dobra stvar! 


