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Katere so z zdravjem povezane gibalne sposobnosti?

 gibalne sposobnosti → ZDRAVJE

 več kot le ocena gibalne učinkovitosti (športni rezultat), temveč 

sposobnosti potrebne za vsakdanje življenje in zdravje

 z zdravjem povezane gibalne sposobnosti:

- vzdržljivost (pomemben del je srčno-dihalna zmogljivost), 

- moč (največja moč in vzdržljivost v moči) in 

- gibljivost.

- ocena sestave telesa (delež maščobne mase)

 sposobnosti bolj povezane z gibalno učinkovitost (ravnotežje, 

koordinacija, agilnost, hitrost in hitra moč) vse pomembnejše v 

starosti (padci, mobilnost…)



V praksi obstaja veliko testov in testnih baterij, ki ocenjujejo gibalne 

sposobnosti za zdravje in gibalno učinkovitost.

Izbrani sta bili pogosto uporabljeni testni bateriji, ki sta veljavni, 

zanesljivi in ponovljivi, hkrati pa tudi enostavni in dostopni.

 Testna baterija ALPHA-FIT za odrasle (18-69)

 Testna baterija Ameriške šole za medicino športa 

(American College of Sports Medicine) 



 



A) SESTAVA TELESA

 Obseg pasu

Ocena količine podkožnega adipoznega tkiva, ki se nahaja v 

predelu trebuha. 

Obseg pasu kaže na zdravstveno tveganje zaradi debelosti. 

Meri se v nivoju med lateralno površino spodnjega rebra in 

črevničnim grebenom.

 Indeks telesne mase (ITM)

Ocena prekomerne telesne teže. 



B) GIBALNA ZMOGLJIVOST

 Stoja na eni nogi

Ocena nadzora drže med stojo na zmanjšani podporni ploskvi.

Meri se čas (največ 60 sekund) vztrajanja v stoji na poljubni nogi.

 Tek v obliki osmice (dodaten test v primeru boljše pripravljenosti)

Če se test stoje na eni nogi izkaže kot premalo zahteven oz. občutljiv.

Ocena dinamičnega ravnotežja in agilnost.

Čas, da se v obliki osmice obkrožiti dva stožca, ki sta med seboj oddaljena 

10 metrov. 



C) MIŠIČNO-SKELETNA ZMOGLJIVOST

 Gibljivost ramen in vratu (pomožen test v primeru slabše pripravljenosti)

Groba ocena drže in gibljivosti v predelu ramenskega sklepa in vratu.

Merjenec stoji oprt na steno, roke prenese v vzročenje ter se poskusi z dorzalno stranjo 

dlani dotakniti stene.

Ocena omejitev giba glede na razdaljo dlani od stene. 

 Stisk dlani 

Ocena statične moči mišic dlani. 

Rezultat testa je izmerjena vrednost stiska glede na telesno maso.

 Skok z dosegom

Ocena moči mišic nog. 

Merjenec skoči čim višje in se v najvišji točki z dlanjo dotakne table (odtis magnezija). 

Rezultat je razlika med dosežno in stojno višino.



C) MIŠIČNO-SKELETNA ZMOGLJIVOST

 Prilagojena skleca

Ocena vzdržljivosti  moči ramenskega obroča in rok ter sposobnost stabilizacije 

trupa. 

Merjenec test začne v leži na trebuhu in sklene dlani za hrbtom (plosk z dlanmi), 

naredi skleco ter v končnem položaju razbremeni eno roko ter se z dlanjo 

dotakne dlani druge roke.

Število ponovitev v 40 sekundah. 



C) MIŠIČNO-SKELETNA ZMOGLJIVOST

 Upogibi trupa (pomožen test v primeru slabše pripravljenosti)

- namesto prilagojene sklece 

Ocena dinamične moči trebušnih mišic in upogibalk kolka. 

Merjenec začne v leži na hrbtu in upognjenimi nogami (kot v kolenu 90°), ki jih merilec 

fiksira pri gležnjih. 

Merjenec mora upogniti zgornji del trupa do treh različnih nivojev (težavnosti) in na 

vsakem nivoju narediti 5 ponovitev, brez premora. Rezultat je število pravilno izvedenih 

upogibov trupa (0-15).

1) roke so iztegnjene -

s prsti se dotakne pogačic

2) roke so prekrižane pred 

prsmi - s komolci se 

dotakne stegen

3) prsti so na ušesih –

s komolci se dotakne stegen  



D) SRČNO-DIHALNA ZMOGLJIVOST

 Test hoje na 2 km

Ocena največje porabe kisika (VO2max) in sposobnost hitre hoje. 

Merjenec mora čim hitreje v enakomernem tempu prehoditi razdaljo 2 km. 

Ocena VO2max se izračuna na podlagi spola, čas hoje, srčnega utripa, teže, 

višine in starosti. 

Moški: Ocena VO2max = 420 – čas (min) x 11,6 – FS x 0,56 – ITM x 2,6 + leta x 0,2

Ženske: Ocena VO2max = 304 – čas (min) x 8,5 – FS x 0,32 – ITM x 1,1 + leta x 0,4  



 



A) SESTAVA TELESA

 Indeks telesne mase

Indeks telesne mase (ITM).

 Obseg pasu in razmerje pas/boki

Obseg pasu je opredeljen kot najmanjši obseg okoli pasu (navadno v višini popka), 

obseg bokov pa kot največji obseg okoli bokov.

Razmerje pas/boki je primerjava med obsegom pasu in obsegom bokov, ki govori o 

razporeditvi telesne mase in telesne maščobe. 

 Kožne gube

Meritve kožne gube služijo za oceno oz. predikcijo deleža maščobe.



B) GIBLJIVOST

 Predklon sede

Na tla pritrdimo meter in pri 38 cm (15 inčev) pravokotno prilepimo označbo. 

Usedemo se na tla, da stopala segajo do označbe in so razmaknjena 25 do 30 cm 

(meter je med nogami in vrednosti proti stopalom rastejo). Predklonimo se v 

smeri stopal, tako da noge ohranjamo iztegnjene in odčitamo razdaljo, ki jo 

dosežemo s konicami prstov. 



C) MIŠIČNA MOČ

 Stisk dlani (izometrično)

 Največje breme potiska izpred prsi (dinamično)

Merjenec v leži hrbtno na klopci poskuša izpred prsi potisniti drog (prosto 
utež) tako, da naredi izteg v komolcih. 

1RM – največje breme, ki ga merjenec lahko premakne (izraženo glede na 
telesno težo)

 Največje breme potiska z nogami (dinamično)

Nožna preša

1RM - največje breme, ki ga merjenec lahko premakne (izraženo glede na 
telesno težo)



D) MIŠIČNA VZDRŽLJIVOST

 Upogibi trupa

Merjenec mora upogniti trup tako, da s prsti potuje do linije, ki je 

oddaljena 10 cm (v smeri stopal). 

Rezultat je število upogibov, ki jih merjenec lahko opravi v ritmu 

metronoma (50ud/min oz. 25 upogibov/min), največje število je 25.

 Sklece

Moški skleca (z oporo na stopalih), ženske skleca z oporo na kolenih.

Ob vračanju dol se boki ne smejo dotakniti podlage.

Rezultat je število ponovitev, ki jih posameznik lahko naredi ritmično, 

brez počitka ter s še pravilno tehniko (časovne omejitve ni).

 Potisk izpred prsi (YMCA test)

Ženske z utežjo 16-kg (35 funtov), moški utežjo 36,3 kg (80 funtov). 

Rezultat je število potiskov, ki jih merjenec lahko opravi v ritmu metronoma 

(60 ud./min, kar pomeni 30 potiskov/min).



E) SRČNO-DIHALNA ZMOGLJIVOST

 Queens College step test (McArdle step test)

3 minute stopanja na 41,25 cm visoko klopco. 

Moški v ritmu 24 stopanj/min, ženske pa 22 stopanj/min. 

Merjenje frekvence srčnega utripa takoj po koncu testa (15 sek x 4).

 Hoja ali tek na 2,4 km (1,5 milje)

Test na 2,4 km se lahko izvaja v teku, hoji ali kombinaciji obeh. 

 Hoja na 1,6 km (Rockport test hoje na 1 miljo)

Merjenje frekvence srčnega utripa takoj po koncu testa (15 sek x 4).

Moški: Ocena VO2max = 111,33 – (0,42 x FS)  

Ženske: Ocena VO2max = 65,81 – (0,1847 x FS)

Ocena VO2 max = 132,853 – (0,1695 x teža) – (0,3877 x leta) + 

(6,315 x spol) – (3,2649 x čas) – (0,1565 x FS)

(moški = 1, ženska = 0)

Ocena VO2 max = 3,5 + 483 / čas (min)



Zaključek

 ENOSTAVNO, DOSTOPNO, MALO OPREME

 Referenčne vrednosti (norme) 

 Pred izvedbo testiranja gibalnih sposobnosti se je potrebno seznaniti s 

posameznikovim splošnim zdravstvenim stanjem oz. omejitvami:

- vprašalnik o telesni dejavnosti, telesni pripravljenosti in zdravju

- meritve krvnega tlaka in indeksa telesne teže 

- na podlagi meritev zdravstvenega stanja se odločimo ali oseba lahko varno 

- izvaja vse teste, 

- izvede le določene teste, ki ne prestavljajo tveganja ali pa 

- za izvajanje testov potrebuje odobritev zdravnika (ki je seznanjen z vsebino testov)
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