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Uvod
Na kvaliteto našega življenja v smislu lahkot-

nosti izvajanja gibov ter manjše dovzetnosti za 

nastanek akutnih poškodb in kroničnih obrab 

ima pomemben vpliv gibljivost našega telesa.

Gibljivost je namreč motorična sposobnost, ki 

nam omogoča izvedbo gibov z največjimi 

amplitudami v enem ali več funkcionalno 

povezanih sklepih.

Vendar pa je to sposobnost, ki z leti slabi in je 

odvisna predvsem od zgradbe in oblike skle-

pov, elastičnosti mišic in vezivnega tkiva (to so 

dejavniki na katere ne moremo vplivati ali pa 

lahko vplivamo v manjši meri), delovanja 

živčno-mišičnih nadzornih mehanizmov ter 

tudi različnih zunanjih dejavnikov kot so: spol, 

starost, mišična in telesa temperatura in 

nazadnje tudi dnevni biološki ritem.

Ohranjanje in razvoj gibljivosti je torej vseživl-

jenjski proces saj se zaradi telesne nedejavnos-

ti, prekomernega sedenja, poškodb ter enos-

transke telesne dejavnosti ta sposobnost 

bistveno poslabša.

Gibljivost kot motorična sposobnost je zlasti 

pomembna v številnih šortnih panogah, saj je 

tesno povezana z nekaterimi drugimi sposob-

nostmi kot so: moč, koordinacija, hitrost in 

preciznost. Povezana pa je tudi z boljšim 

izvajanjem tehnike in natančnostjo gibanja.

Obstajajo različne delitve metod raztezanja, 

vendar pa je temeljna delitev na statične in 

dinamične metode.



Dinamične metode so poslužuje v sklopu 

ogrevanja, saj je njihov cilj zvišati telesno in 

mišično temperaturo ter povečati pretok krvi 

in zgoščenost kisika. Statične metode pa 

uporabljamo po telesni aktivnosti, saj z njimi 

dosežemo hitrejše okrevanje ter zmanjšamo 

možnost nastanka togosti in bolečin v mišicah.

Podrobnejše delitve metod za razvoj gibljivosti 

vključujejo:

Dinamično raztezanje: pri katerem med 

gibanjem telesnih segmentov postopno 

povečujemo amplitudi giba, hitrost giba 

ali oboje hkrati (vaje z zamahi)

Balistično raztezanje: pri katerem 

uporabimo moment gibajočega se 

telesnega segmenta z namenom prese-

ganja normalnih obsegov giba v sklepu

Aktivno raztezanje: pri katerem doseže-

mo skrajno amplitudo giba v kateri ud 

zadržimo zgolj s pomočjo lastnih antag-

onističnih mišic in brez pomoči zunanje 

sile ali drugega telesnega segmenta

Pasivno raztezanje: pri katerem doseže-

mo in nato vzdržujemo skrajno amplitu-

do giba s pomočjo drugega telesnega 

segmenta, sile partnerja ali aparature

Statično raztezanje: pri katerem skrajno 

amplitudo dosežemo brez zunanje sile, 

zgolj s pomočjo težnosti, in v tem 

položaju sproščamo raztezani telesni 

segment

Izometrično raztezanje: gre za metodo 

pasivnega raztezanja pri katerem se 

raztezanju z zunanjo silo upiramo s 

pomočjo izometrične kontrakcije 

raztezane mišice

PNF metode: gre za skupine metod 

raztezanja, ki skušajo izkoriščati 

živčno-mišične refleksne odgovore in 

preko njih doseči izdatnejšo sprostitev 

raztezane mišične skupine. Te metode 

so: 

-raztegni sprosti

-napni-sprosti-raztegni

-raztegni-napni-sprosti-raztegni



V največji meri se za razvoj gibljivosti uporablja statično metodo raztezanja, pri kateri izvedemo 

počasen pasiven razteg želene mišične skupine, jo v skrajnem položaju zadržimo 15 do 20 sekund 

in to 3 do 6 krat ponovimo. Upoštevati pa moramo tudi določena priporočila, ki pravijo, da vadbe 

ne izvajamo neposredno po zaužitju hrane, se pred raztezanjem primerno ogrejemo, ne zadržuje-

mo diha, vaje izvajamo počasi, oblečeni smo v primerna oblačila,itd. Pomembno je tudi, da ne 

raztezamo pri vnetjih, poškodbah, zlomih ter ostrih bolečinah.

V primeru, da smo vadbo za razvoj gibljivosti izvajali pravilno, postopno in redno lahko izboljšanje 

mišične gibljivosti pričakujemo po 3 do 6 tednih.

Z redno vadbo gibljivosti dosežemo:

Dobro počutje

Zmanjšano mišično napetost

Boljšo tehniko gibanja

Boljše zavedanja telesa

Preventiva pred poškodbami

Vzdrževanje gibljivosti telesa

Boljša držo

Boljšo prekrvavitev



1. Raztezanje sprednje stegenske mišice

Pri tej vaji se z levim kolenom upremo v blazino z desno nogo pa stopimo korak naprej. Z desno 

roko se upremo ob desno nogo, z levo roko pa primemo levo stopalo in ga počasi pribljižamo 

zadnjici. Pri tem skušamo kar najbolj sprostiti sprednjo stegensko mišico, ki jo raztegujemo. 

Raztezanje zadnje stegenske mišice

Pri tej vaji se uležemo na hrbet, desna noga je pokrčena v kolenu in ves čas v stiku s podlago. Levo 

nogo, ki je rahlo pokrčena v kolenu dvignemo v zrak in jo objamemo z rokami. Počasi jo potegne-

mo k sebi in skušamo kar najbolj sprostiti zadnjo stegenjsko mišico, ki jo raztegujemo. 
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V nadaljevanju so predstavljene vaje za razvoj 

gibljivosti glavnih mišičnih skupin. Pri vseh 

navedenih vajah zavzamemo udoben in 

sproščen začetni položaj. Nato počasi razteg-

nemo mišico v končni položaj, ki mora pri tem 

ostati sproščena. Raztezanje se konča, ko 

pritisk v mišici naraste (brez bolečine). Če pride 

do bolečine, je potrebno mišico ustrezno 

skrajšati. Sledi sproščanje mišice, da napetost v 

mišici pade,to traja od 15-20 sekund. Vračanje 

v začetni položaj poteka počasi in s pomočjo 

drugih mišic. Vajo ponovimo od 3 do 6 krat.

Vaje



3. Raztezanje primikalk kolka

Pri tej vaji se z levim kolenom upremo v blazino, z rokami pa se upremo ob tla. Desno nogo počasi 

iztegnemo v stran. S počasnim gibom se s telesom nagnemo nazaj, pri čemer se koleno leve nogo 

rahlo pokrči. Notranji del stegen skušamo kar najbolj sprostiti.

4. Raztezanje zadnjične mišice

Pri tej vaji se uležemo na hrbet, desno nogo pokrčimo v kolenu, levo nogo pa upremo ob desno 

stegensko mišico. Z rokami objamemo desno nogo in jo počasi pribljižamo prsnemu košu, 

medtem pa desno roko upiramo ob levo nogo, pri tem skušamo kar najbolj sprostiti zadnjično 

mišico.

5. Raztezanje mečnih mišic

Pri tej vaji se usedemo na tla in zavzamemo udoben položaj. Noge so v kolenih iztegnjene, trup pa 

vzravnan. Z brisačo objamemo sprednji del stopala leve noge in ga počasi potegnemo k sebi, tako, 

da začutimo razteg mečnih mišic, ki morajo biti pri tej vaji kar najbolj sproščene. 
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6. Raztezanje upogibalk kolka

Pri tej vaji se z levim kolenom upremo v blazino z desno nogo pa stopimo korak naprej. Z rokama 

se upremo ob desno nogo in se s telesom počasi spustimo naprej. Pri tem potiskamo naprej in 

navzdol na način, da kar najbolj raztegnemo upogibalke kolkov, ki morajo biti med samo izvedbo 

vaje sproščene. 

7. Raztezanje ledvenega dela hrbta

Pri tej vaji se usedemo na tla in zavzamemo udoben položaj. Noge so v kolenih iztegnjene, trup pa 

vzravnan. Počasi se z rokami pribljižujemo stopalom, trup pa se ravno tako počasi nagiba naprej. 

Pri tej vaji se sočasno razteguje ledveni del hrbta in zadnje stegenske mišice.

8. Raztezanje upogibalke trupa

Pri tej vaji se uležemo na trebuh, dlani pa postavimo v višino prsnega koša. Z iztegom rok se počasi 

dvignemo od podlage, pri čemer glavo rahlo potisnemo nazaj. Pazimo, da imamo boke med 

izvedbo vaje ves čas v stiku s podlago. Pri tej vaji je pomembno, da pred začetkom gibanja 

globoko vdihnemo in se z izdihom vrnemo v začetni položaj.  
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9. Raztezanje prsnih mišic

Pri tej vaji se uležemo na trebuh, desno roko iztegnemo, leva roko pa pokrčimo in upremo ob 

podlago, glavo rahlo nagnemo v smer pokrčene roke. Levo nogo pa postavimo čez desno nogo, 

tako, da je stopalo leve noge ves čas v stiku s podlago. Gibanje izvedemo počasi, da kar najbolj 

raztegnemo prsno mišico, ki mora biti med samo izvedbo vaje sproščena. 

10. Raztezanje hrbtnih mišic

Pri tej vaji se usedemo na tla, levo nogo v kolenu pokrčimo in stopalo pribljižamo notranjem delu 

stegenskih mišic desne noge. Roke vzročimo in z desno roko primemo levo roko in jo počasi 

potegnemo na stran, pri čemer tudi trup rahlo upognemo v stran.  Gibanje naj bo počasno, hrbtne 

mišice pa kar najbolj sproščene, da bomo dosegli željeni učinek.

11. Raztezanje ramenskih mišic

Pri tej vaji se usedemo na tla, noge so v kolenih iztegnjene, trup pa vzravnan. Koleno leve noge 

rahlo pokrčimo in se z levo roko primemo sprednjega dela stopala. S počasnim gibom potisnemo 

stopalo navzdol, kot bi skušali “pohoditi plin pri avtomobili”. S počasnim in kontroliranim gibomo 

skušamo povzročiti odmik lopatice v stran, pri čemer raztezamo primikalke lopatic. Za še večjo 

učinkovitost se primemo diagonalno desnega stopala. 
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RESET STUDIO, KOTNIKOVA ULCA 35,  1000 LJUBLJANA

+ 386 40 893 531,  INFO@RESET-STUDIO.SI

WWW.RESET-STUDIO.SI

Investicija vase se začne v vas in nadaljuje v Reset Studiu, kjer se dogajajo korenite 

spremembe na poti do povišane telesne performativnosti. Zaupajte nam svoje želje, mi 

vam bomo pokazali načine, kako jih transformirati v načrte. Zaupajte nam svoje cilje, mi 

vas bomo vodili na zmagovalno pot.


