
GIMNASTIKA V DOMAČI PISARNI

Preživljanje dolgih ur v prisiljeni drži pred računalnikom, pogosto negibno, večkrat na stolu, ki ga najdemo doma, 

katerega namen ni, da bi na njem sedeli več ur, lahko že v kratkem času pripelje do neprijetnih bolečin v vratu in 

hrbtu ter povzroči resne težave s hrbtenico na dolgi rok.

Pogosto bi si morali vzeti čas za aktivni premor, da razgibamo in PRETEGNEMO NAŠA TELESA IN SE NA TA NAČIN 

IZOGNEMO SKRAJŠANIM MIŠICAM IN OTRDELIM SKLEPOM TER OLAJŠAMO SIMPTOME STRESA. 

Za to potrebujemo MANJ KOT 10 MINUT.

Naslednje vaje so kot nalašč za vse, ki delajo za mizo ali večino dneva preživijo doma.

1. Izteg navzgor

• Iztegnjene roke z vdihom preko odročenja dvignite v navpični položaj. 

Nato roke počasi spustite nazaj (izdih); 3-4 ponovitve

• Roke dvignite navpično proti stropu.  Nato se izmenično z vsako roko

iztegnite proti stropu, najprej z eno in nato z drugo roko (kot če bi pobirali

češnje z drevesa) - 3-4 ponovitve

2. Kroženje z rameni nazaj

• Dlani (prste) položite na ramena. Komolce odročite in z rameni krožite

nazaj (s komolci rišite v zraku čim večje kroge);  4-6 ponovitev

• Spustite komolce ob telo in nadaljujte s kroženjem ramen nazaj;  4-6 

ponovitev

Začetni položaj

• Sedite vzravnano s hrbtom in z rameni navzdol. Roke so zravnane ob telesu navzdol (priročenje).

• Zadnjica naj se dotika hrbtne strani stola (sedežna površina stola je v največji možni meri v stiku z našim telesom)

• Naši podplati udobno podpirajo tla

• Stegna in noge so pod kotom 90 stopinj
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3. Kimanje z glavo

• Počasi glavo nagnite navzdol (brada do prsnega koša) in nato nazaj v 

nevtralni položaj; 4 ponovitve

• Počasi obrnite glavo v levo in nato nazaj ter nadaljujte v desno stran, 

brada naj bo v vodoravni legi; 4 ponovitve

4. Sedeči predklon na stolu

• Roke sproščeno visijo ob telesu. Sedite vzravnano, priporočamo, da 

malce razmaknete stegna

• z vdihom se poravnajte in „podaljšajte“ hrbtenico, z izdihom in z aktivnim 

hrbtom potujte v predklon

• 3-4 x ponovite dinamično z aktivnim hrbtom, zadnjo ponovitev zadržite 

predklon nekaj vdihov in izdihov, nato sprostite hrbet, vrat in spodnjo 

čeljust. Iz predklona se vrnite s podporo rok in aktivnim hrbtom. 

5. Odklon na stolu

• Dvignite desno roko nad glavo, z levo roko se primite za stol (ali se 

primite za levi bok). Desno roko z vdihom iztegnite in se nagnite čim bolj

v levo (izdih), nato se vrnite v osnovni položaj (vdih); 4 ponovitve

• Zamenjajte položaja rok in vajo ponovite še v drugo stran; 4 ponovitve

6. Vbočenje/izbočenje (sedeča mačka)

• Roke položite na kolena. Lahko se primete za sprednji del stola. Nagnjeni

ste rahlo naprej.

• Izbočite se, napolnite prsni koš in povlecite lopatici eno proti drugi (vdih). 

Ohranite položaj nekaj sekund. Nato z izdihom hrbet izbočite, pogled

proti trebuhu (izdih); 4 ponovitve
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7. Zasuk trupa

• Položite levo roko na desno koleno in se z desno roko primite za rob stola.

• Počasi se zravnajte, vdihnite in se z levo roko poskusite dotakniti navideznega

predmeta za vašo desno ramo ter poskušajte trup čim bolj zavrteti (izdih). Vrnite

se v izhodišni položaj (vdih); 4 ponovitve

• Zamenjajte položaja rok in ponovite še v drugo smer; 4 ponovitve

8. Gibanje kolkov

• Položite desni gleženj na levo koleno. Desna noga je v vodoravnem položaju. 

Koleno je obrnjeno navzven. Z vzravnanim hrbtom se nagnete naprej v blagi

predklon, desno koleno rahlo potisnete navzdol. Položaj zadržite za 3-4 vdihe. Z 

vsakim izdihom se lahko poskusite nagniti globje v predklon in koleno potisniti

še bolj navzdol, a ne pretiravajte. Vsaka bolečina v kolku ali kolenu pomeni, da 

ste že šli predaleč!

• Zamenjajte nogi in vajo ponovite

9. Stoječi predklon s pomočjo stola

• Postavite se za stol. Roke položite na naslanjač in naredite predklon z rokami na

naslanjaču.

• Pogled v tla, spustite prsni koš nižje in kolena iztegnite po občutku. Ne 

pretiravajte. Vsaka bolečina v kolku ali kolenu pomeni, da ste že šli predaleč! V 

mečih, zadaj v stegnih in v hrbtu boste čutiti prijeten izteg . Tak položaj zadžite

za 3-4 vdihe
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