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VAJE

ZA TREBUŠNE 
MIŠICE 
Avtor  je  večkratni  državni  prvak  v  olimpijskem  dviganju  uteži  in  powerliftingu  

Matjaž  Erjavec.

POMEMBNO! 
Zavaruj svojo 

hrbtenico pred 
poškodbami



VSEBINA
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ROLLOUT

02
HANGING L - RAISE

03
HOLLOW BODY

04
STRANSKI PLANK



1. VAJA:
ROLLOUT

Rollout  je  ena  izmed  najboljših,  če  ne  celo  

najboljša  vaja  za  trebušne  mišice.  Vaja,  ki  te  nauči  

kako  pravilno  aktivirati  prav  vse  mišice  telesnega  

jedra.  Je  tudi  zelo  dobra  vaja  pri  učenju  pravilne  

pozicije  medenice  in  hrbtenice  ter  stabilizacije  

telesnega  jedra.  

DIHANJE  

V  zgornjem  položaju  globoko  vdihnemo  v  trebuh  in  

s  tem  ustvarimo  intraabdominalni  pritiski.  Skozi  

celoten  gib  držimo  vdih.  Izdihnemo  in  ponovno  

vdihnemo  le  v  začetnem  položaju.  

IZVEDBA  

V  štartni  pozicij i  na  kolenih  smo  pozorni  na  močno  

aktivacijo  zadnjičnih  in  trebušnih  mišic  ter  

posteriorno  rotacijo  medenice.  Naredimo  grbico  kot  

maček.  Ta  položaj  trupa  držimo  čez  celotno  

amplitudo  giba.  V  rollout  se  spustimo  tako  da  boke  

potiskamo  naprej  in  se  istočasno  s  koleščkom  

spustimo  naprej.  V  začetno  pozicijo  se  vrnemo  tako,  

da  istočasno  vlečemo  boke  nazaj  in  roke  pod  telo  
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2. HANGING
L - RAISE

To  je  ena  izmed  progresiji ,  ki  j ih  uporabljam  pri  

strankah,  da  v  kar  najkrajšem  možnem  času  osvojijo  

celoten  hanging  leg  raise.  Pri  izvedbi  uporabi  

tempo  3-1-3.  Torej  3  sekunde  dvig,  sekunda  pavze  v  

zgornjem  položaju  in  3  sekunde  počasnega  spusta  v  

začetni  položaj.  Naredi  3  serije  od  3-5  ponovitev.  

Kvaliteta  vedno  pred  kvantiteto.  Ko  z  lahkoto  

narediš  3x5  ponovitev  lahko  zvišaš  ponovitve.  

DIHANJE  

Ko  se  dvigamo  v  zgornji  položaj  izdihnemo,  ko  se  

vračamo  v  začetni  položaj  vdihnemo.    

IZVEDBA  

V  visečem  položaju  s  stegnjenimi  nogami  skušaš  

dvigniti  noge  tako  visoko,  da  so  stegna  vsaj  

vzporedno  s  tlemi.   Medenico  rotiraj   nazaj  

(posteriorna  rotacija  medenice) ( ledveni  del  mora  

biti  v  stiku  z  letvenikom) .  V  zgornjem  položaju  

močno  stisni  trebušne  mišice,  zadrži  položaj  vsaj  

sekundo.  Z  iztegnjenimi   nogami  (pazi  na  pravilen  

položaj  medenice) se  počasi  (3s) spusti  v  začetni  

položaj.  

NAJDI  SVOJO  MOČ|   03 July 2019

Matjaž  Erjavec



3. VAJA:
HOLLOW

BODY

Hollow  Body  lahko  izvajamo  statično  in  dinamično.  

 Pri  statični  izvedbi  ciljamo  na  to,  da  vsako  

progresijo  držimo  do  60s.  Pri  dinamični  izvedbi  

ciljamo  na  izvedbo  desetih  brezhibnih  ponovitev  s  

tempom  3-1-3  (tri  sekunde  dvig,  1  sekundi  pavze  v  

zgornjem  položaju,  3  sekundni  spust) Na  tleh  ne  

počivamo.   

DIHANJE  

1.  Statićna  izvedba:  Vdih  in  izdih  naj  bosta  plitka  in  

enakomerna.  

2.  Dinamični  izvedba:  Ko  se  dvigamo  v  zgornji  

položaj  izdihnemo,  ko  se  vračamo  v  začetni  položaj  

vdihnemo.  

IZVEDBA  

V  ležečem  položaju  z  rokami  za  glavo  in  iztegnjenimi  

nogami  (stopala  so  minimalno  dvignjena  od  tal) 

rotiramo  medenico  nazaj,  prilepimo  ledveni  del  na  

tla,  dvignemo  lopatice  od  tal,  maksimalno  stisnemo  

trebušne  mišice.  Pri  statični  različici  zadržimo  

položaj  vsaj  30s,  pri  dinamični  različici  hollow  body  

se  vrnemo  v  začetni  položaj  in  pri  tem  pazimo  na

ohranjamo  pravilen  položaj  medenice  in  da  je

ledveni  del  ves  čas  v  stiku  s  tlemi.   
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4. VAJA: 
STRANSKA
DESKA Z
DVIGOM
BOKOV

Ciljamo  na  izvedbo  desetih  brezhibnih  ponovitev  s  

tempom  3-1-3  (tri  sekunde  dvig,  1  sekundi  pavze  v  

zgornjem  položaju,  3  sekundni  spust) .  Je  odlična  

vaja,  ki  zadane  predvsem  stranske  trebušne  mišice,  

ki  so  velikokrat  zanemarjene.  

DIHANJE  

Ko  se  dvigamo  v  zgornji  položaj  izdihnemo,  ko  se  

vračamo  v  začetni  položaj  vdihnemo.   

IZVEDBA  

Pri  tej  vaji  imamo  v  ležečem  položaju  na  boku  

iztegnjeni  nogi.  Nogi  morata  biti  obvezno  ena  na  

drugi  ne  ena  poleg  druge.  Nato  se  opremo  na  dlan.  

Dlan  obrnemo  tako  ,  da  prsti  kažejo  v  smeri  stran  od  

glave.  Počasi  (3s) dvignemo  bok  čim  višje  kolikor  

lahko.  Medenica  je  v  nevtralnem  položaju.  Močno  

stisnemo  ritne  in  trebušne  mišice,  predvsem  

stranske  (m.  oblique) Položaj  zadržimo  1s  in  se  nato  

počasi  (3s) spustimo  v  začetni  položaj.  Z  bokom  se  

le  dotaknemo  tal  in  na  tleh  ne  počivamo.  
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WARRIOR
HEART OF A

Sem  osebni  trener  in  mentor,  avtor  bloga  in  

ustanovitelj  društva  Evolucija.  Specializiram  se  

na  področju  treninga  moči,  razvoja  mobilnosti  in  

razvoja  energijskih  sistemov.  Sem  tudi  večkratni  

državni  prvak  v  olimpijskem  dviganju  uteži  in  

powerliftingu  ter  nosilec  državnega  rekorda  v  

sunku  v  kategorij i  do  85kg.  Moje  poslanstvo  je  

pomagati  in  predati  znanje  l judem,  ki  se  v  

vsakdanjem  življenju  srečujejo  s  številnimi  

ovirami  in  ne  vedo,  kako  j ih  preseči.   

Verjamem,  da  moj  sistem  vadbe  zagotavlja  

napredek  vsakemu  posamezniku,  saj  obsega  vse  

vidike  splošne  telesne  pripravljenosti.  

Individualiziran  program  omogoča  spremljanje  

napredka  in  prilagajanje  parametrov  treninga  za  

optimalen  napredek.  Učinkovitost  sistema  

potrjujejo  številni  uspešni  rezultati  mojih  

vadečih.  

"Zanimivo  je  bilo  po  mnogih  letih  na  novo  

odkriti  vso  lepoto  giba,  kjer  štejejo  v  prvi  vrsti  

dejanja,  prežeta  z  željo  in  hrepenenjem,  da  je  

kljub  bolečini  ponovno  moč  začutiti ,  odkriti  in  

spoznati  vso  lepoto  gibanja." -  Jana  in  Rudi  

Matjaž  Erjavec
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