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INFORMACIJE ZA PACIENTE 

 

VAJE ZA TORAKOLUMBALNO 

HRBTENICO 
 

Pripravili smo vam navodila za izvajanje nekaj osnovnih vaj za sprostitev in krepitev trebušnih in 

hrbtnih mišic ter za raztezanje. Vaje izvajajte vsak dan, lahko tudi 2x na dan. Če vam katera od njih 

povzroča bolečine ali se pojavijo kaki drugi simptomi, jo prenehajte izvajati in se posvetujte s 

fizioterapevtom ali zdravnikom. 

 

VAJE ZA MIŠIČNO MOČ 

 

 

1. Vajo izvajamo na trdi podlagi, leže na hrbtu, 

kolena imamo pokrčena, roke pa položene ob 

telesu. Napnemo trebušne mišice in ledveni predel 

hrbtenice pritisnemo ob podlago, tako da se 

medenica nekoliko dvigne. Položaj zadržimo 3‒5 

sekund in ga nato popustimo. Ponovimo 5‒10-krat. 

 

2. Vajo izvajamo na trdi podlagi, leže na hrbtu, 

kolena imamo pokrčena, roke pa prekrižane na 

ramenih. Napnemo trebušne mišice, glavo in 

ramena pa dvignemo od podlage. Ponovimo 5‒10-

krat. 

 

 

3. Vajo izvajamo na trdi podlagi, leže na hrbtu, 

kolena imamo pokrčena, roke pa so sklenjene za 

vratom. Napnemo trebušne mišice in se s komolcem 

ene roke dotaknemo nasprotnega kolena. Nato se 

vrnemo v izhodiščni položaj in ponovimo še v drugo 

stran. Ponovimo 5‒10-krat. 
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4. Vajo izvajamo na trdi podlagi, leže na hrbtu, 

kolena imamo pokrčena, stopala oprta ob podlago, 

roke pa položene ob telesu. Napnemo trebušne in 

hrbtne mišice, ter dvignemo medenico od podlage. 

Pri tem naj bo hrbtenica čim bolj ravna. Položaj 

zadržimo 3‒5 sekund in ga nato popustimo. 

Ponovimo 5‒10-krat. 

 

5. Vajo izvajamo na trdi podlagi, leže na trebuhu, 

roke imamo iztegnjene naprej. Pod trebuh lahko 

položimo manjšo blazino. Istočasno dvignemo 

desno roko in levo nogo, ju v tem položaju zadržimo 

nekaj sekund in nato spustimo. Nato vajo ponovimo 

še z drugo roko in nogo. Ponovimo 5‒10-krat. 

 

 

6. Vajo izvajamo na trdi podlagi, leže na trebuhu, 

roke imamo odročene. Zgornji del telesa dvignemo 

od podlage in položaj zadržimo. Nato dvigujemo 

roke navzgor, tako da potegnemo lopatici skupaj, 

ramena pa so čimbolj pri miru. Ponovimo 5‒10-krat. 

 

7. Vajo izvajamo na trdi podlagi, v štirinožnem 

položaju, glavo držimo čim bolj naravnost in ne 

upogibamo hrbtenice. Hkrati dvignemo desno roko 

in levo nogo od podlage do vodoravnega položaja in 

ga zadržimo 5 sekund. Nato se vrnemo v izhodiščni 

položaj in vajo ponovimo še z drugo roko in nogo. 

Ponovimo 5‒10-krat. 
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VAJE ZA RAZTEZANJE 

 

 

 

8. in 9. Vajo izvajamo na trdi podlagi, v štirinožnem 

položaju. Z vdihom usločimo hrbet navzdol, 

dvignemo glavo in pogledamo v strop. Položaj 

zadržimo 5 sekund. Nato z izdihom izbočimo hrbet 

navzgor, glavo pa spustimo med ramena in 

pogledamo proti kolenom. Položaj zadržimo 5 

sekund. Ponovimo 5‒10-krat. 

 

10. Vajo izvajamo na trdi podlagi. Iz štirinožnega 

položaja se usedemo nazaj na pete. Roke 

iztegnemo naprej in se sprostimo. V tem položaju 

ostanemo 15‒20 sekund. Ves čas globoko in počasi 

dihamo ter sproščamo napetost v mišicah. 

 

11. Vajo izvajamo na trdi podlagi, leže na trebuhu. S 

komolci in dlanmi se opremo ob podlago in 

potisnemo zgornji del telesa navzgor. Pri tem imamo 

mišice hrbta čim bolj sproščene. Ves čas globoko in 

počasi dihamo ter sproščamo napetost v mišicah. 

 

12. Vajo izvajamo na trdi podlagi, leže na boku, s 

pokrčenimi koleni. Roke imamo v začetnem 

položaju iztegnjene pred sabo. Z zgornjo roko nad 

sabo orišemo polkrog in jo prestavimo na nasprotno 

stran, pri čemer roki sledimo s pogledom. Tako 

odpremo prsni koš, kolena pa pustimo v 

izhodiščnem položaju. Položaj zadržimo 15‒20 

sekund. Ves čas globoko in počasi dihamo ter 

sproščamo napetost v mišicah. Nato se vrnemo v 

izhodiščni položaj in isto ponovimo še z nasprotno 

stranjo. 
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SPROSTITVENI POLOŽAJI 

 

 

13. V ta sprostitveni položaj se namestimo tako, da 

ležimo na boku. Noge imamo pokrčene, med kolena 

in pod glavo pa položimo blazino. 

 

14. V ta sprostitveni položaj se namestimo tako, da 

pod trebuh in gležnje položimo blazino. Če smo v 

položaju pravilno nameščeni začutimo popuščanje 

napetosti v mišicah spodnjega dela hrbta. 

 

15. V ta sprostitveni položaj se namestimo tako, da 

ležimo na trdi podlagi na hrbtu. Kolena in kolke 

imamo pokrčene v pravem kotu in položene na stol, 

pod glavo pa imamo blazino. 

 


