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RAZTEZNE VAJE PO TRENINGU: 

− iztek 3 min, 

− raztezne vaje po igranju nogometa: 

 

 
15 sekund vsako nogo 

Stopite nekoliko stran od stene 
in se z nadlaktjo nanjo 
naslonite. Glavo položite na 
roke. Eno nogo pokrčite in 
položite stopalo na tla nekoliko 
pred telo. Počasi potiskajte 
boke naprej proti steni, spodnji 
del hrbta je raven. Peta 
iztegnjene noge je na tleh, prsti 
na nogi obrnjeni naravnost 
naprej ali celo nekoliko 
navznoter. Zadržite lahkotno 
raztezanje navedeni čas. Ne 
zibajte. 

 
 
 

 
 

 
15-20 sekund 

Potisnite stopala skupaj in se 
primite za prste na nogi. Rahlo 
se nagnite naprej, nagib naj bo 
iz bokov, dokler ne občutite 
raztezanja v premikalkah nog. 
Mogoče boste občutili tudi 
raztezanje v hrbtu. Zadržite 
raztezanje navedeni čas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 sekund vsako nogo 

Ležite na levem boku, glavo 
oprete na dlan. Z desno roko se 
primete za desno nogo za nart. 
Desno peto nalahno potegnite 
proti zadnjici, tao raztegnete 
gleženj in sprednjo stran 
stegna. Zadržite lahkotno 
raztezanje navedeni čas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
15 sekund vsako nogo 

Lezite na hrbet, desno nogo 
potegnite na prsi, roke sklenite 
pod kolenom. Pri tem 
raztezanju je glava ves čas na 
tleh. Spodnjega dela hrbta ne 
dvigujte od tal. Zadržite 
raztezanje navedeni čas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
15 sekund vsako nogo 

Leže na hrbtu dvignite eno 
nogo pod kotom 90 stopinj. 
Spodnji del hrbta pritisnite ob 
tla. Raztezajte se vedno do 
točke, kjer je občutek še 
prijeten. Zadržite raztezanje 
navedeni čas. 
 

 
 
 
 
 
 

 
3-5 sekund vsako roko 2x 

Leže na hrbtu iztegnite eno 
roko nad glavo (dlan obrnite 
navzgor), druga roka naj bo ob 
telesu (dlan obrnite navzdol). 
Istočasno poizkušajte iztegniti 
dlani čim dlje v nasprotni smeri, 
tako da boste raztezali rame in 
hrbet. Spodnji del hrbta je raven 
in sproščen, čeljust mora biti 
sproščena. Zadržite raztezanje 
navedeni čas. 
 



…vse kar želite ali morate vedeti o nogometnem treningu! 

 

splet: www.nogometni-trener.com 
e-mail: nogometni.trener@gmail.com  2  

 

 
 

 
5 sekund, 2x 

Leže na hrbtu sklenite roke za 
glavo in potisnite lopatice 
skupaj tako, da občutite 
napetost v zgornjem delu hrbta. 
Zadržite raztezanje navedeni 
čas. Nato počasi dvignite glavo 
naprej. 
  
 

 
 

 
10 sekund na vsako stran 

Leže na tleh pokrčite noge v 
kolenih, stopala ostanejo na 
tleh. Dlani prekrižajte za glavo, 
roke se dotikajo tal. Levo nogo 
prekrižajte čez desno. Z levo 
nogo pritisnite desno nogo proti 
tlom, dokler ne občutite 
raztezanja v bokih in spodnjem 
delu hrbta. Sprostite se.Zgornji 
del telesa, glava,  rame in 
komolci ostanejo na tleh. 
Zadržite raztezanje navedeni 
čas. 
 
 
 
 

 

 
povzeto po Andersonu: Stretching 
Knjiga je ena izmed najpopularnejših knjig o fitnesu vseh časov. Originalna izdaja je bila v svetu 
prodana v več kot treh milijonov izvodih in prevedena v vsaj 20 jezikov 
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Firax sport shop 
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