
 
 
VRSTNIŠKO MERJENJE 
 
Telesna višina 
 
Namen meritve: Z merjenjem telesne višine ugotavljamo dolžinsko razsežnost telesa 
posameznika. Z vsakoletnimi meritvami ugotavljamo rast v posameznem starostnem 
obdobju. Podatki omogočajo, da na ravni posameznika in populacije ugotavljamo, v 
katerem starostnem obdobju je rast pospešena in kdaj se upočasni oziroma zaustavi. 
Skupaj z drugimi telesnimi merami omogoča oceniti stanje (pre)hranjenosti 
(debelosti) in določiti morebiten negativen vpliv na nekatere motorične teste. 
 
Pripomoček: Martinov antropometer ali višinomer. 
 
Postopek merjenja: Merilna naprava mora stati na vodoravni podlagi. Merjenec je v 
vadbenem oblačilu in bos. Stoji vzravnano, stopala ima vzporedno drugo ob drugem. 
Pogled je usmerjen naravnost naprej, glava pa je v položaju, v katerem je črta, ki 
veže spodnji rob očesne orbite in zgornji rob slušne odprtine, vodoravna. Merilec 
stoji na levi strani merjenca in pazi, da je antropometer navpično (pravokotno na 
podlago) ter neposredno vzdolž merjenčevega hrbta. Otipa antropometrično točko 
na temenu merjenca (vertex1), nato pa spusti vodoravno prečko na teme merjenca in 
odčita rezultat na milimeter natančno. 
 
Zapis rezultata: Na osebnem kartonu je okence s štirimi predalčki; rezultat se odčita 
in vpiše v cm na 0,1 cm natančno. Primer: zapis 163,1 pomeni 163,1 cm, 095,4 
pomeni 95,4 cm. 
 
Najpogostejše napake pri merjenju: 

 Merjenec je obut v športne copate. 

 Merjenec ne stoji vzravnano. 

 Glava merjenca ni v pravilnem položaju. 

 Merilec premočno pritisne merilno prečko na teme merjenca. 
 

Telesna masa 
 
Namen meritve: Z merjenjem telesne mase ugotavljamo maso (voluminoznost) 
telesa. Podatki omogočajo ugotavljanje prirasta telesne mase v posameznem 
starostnem obdobju, na ravni posameznika in populacije pa z izračuni indeksov 

                                                           
1 Vertex je najvišja točka na lobanji; njen položaj se menja glede na položaj telesa in glave. 



telesne mase ugotavljamo tudi stopnjo prehranjenosti (normalna prehranjenost, 
podhranjenost in prekomerna prehranjenost). 
 
Pripomoček: Medicinska decimalna tehtnica ali osebna tehtnica. Po vsaki deseti 
meritvi merilec umeri tehtnico po navodilih proizvajalca, če tehtnica umerjanje 
omogoča. Pri nakupih novih tehtnic fakultetam priporočamo nakup medicinskih 
tehtnic znamke Tanita ali Seca, ki imajo vgrajene tudi stadiometre2. 
  
Postopek merjenja: Tehtnica mora stati na trdi vodoravni podlagi. Merjenec je v 
vadbenem oblačilu, vendar ne v trenirki, in bos. Stopi na sredino tehtnice in mirno 
stoji. Merilec odčita rezultat z natančnostjo 0,1 kg.  
 
Pri merjenju telesne mase merjencem zagotavljamo ustrezno mero zasebnosti. 
 
Zapis rezultata: Na osebnem kartonu je okence s štirimi predalčki, rezultat vpišemo 
do 0,1 kg natančno. Primer: zapis 0535 pomeni 53,5 kg, zapis 1025, pa pomeni 102,5 
kg.  
 
Najpogostejše napake pri merjenju: 

 Merjenec je obut. 

 Merjenec je oblečen v debelejša oblačila. 

 Merjenec ne stoji na sredini tehtnice. 

 Tehtnica ne stoji na vodoravni podlagi. 

 Tehtnica ni umerjena.  
 

Kožna guba nadlahti 
 

Namen meritve: Z merjenjem kožne gube nadlahti ugotavljamo količino podkožnega 

maščevja. 

 
Pripomoček: Kaliper, ki je umerjen tako, da je pritisk na kožo 1 bar. Merilna lestvica 
je označena v mm. Merilec večkrat umeri kaliper (preveri natančnost merjenja). 
 
Postopek merjenja: Merjenec, ki je v vadbenem oblačilu s kratkimi rokavi, stoji 
vzravnano z ohlapno sproščenimi rokami. Merilec s palcem in kazalcem, dvigne 
kožno gubo vzdolž zadnje strani (nad tricepsom) leve nadlahti – na sredini med 
akromionom in vrhom olekranona. Kožno gubo stisne z vrhovoma krakov kaliperja 
pod prsti in odčita rezultat z natančnostjo do 1 mm.  
 
Pri merjenju kožne gube merjencem zagotavljamo ustrezno mero zasebnosti. 
 
Zapis rezultata: Na osebnem kartonu je okence z dvema predalčkoma, rezultat 
vpišemo v mm. Primer: zapis 14 pomeni 1 cm in 4 mm, 08 pomeni 8 mm. 
   

                                                           
2 Merilnike telesne višine. 



Najpogostejše napake pri merjenju: 

 Merjenec ne stoji vzravnano. 

 Merjenec ima napeto mišičevje nadlahti. 

 Merilec ne loči kože s podkožjem od mišic. 

 Sila vzmeti kaliperja ne deluje pravokotno na površino kože. 

 Merilec prehitro spusti kraka kaliperja.  
 

Obseg pasu 
 
Pripomoček: Antropometrijski ali šiviljski meter 
 
Postopek merjenja: Merjenec sproščeno stoji, merilec otipa zgornji rob medenice 
(illiac crest) in tik nad to točko izmeri obseg pasu v trenutku, ko merjenec sproščeno 
izdihne. Merilni trak mora biti vzporeden s podlago in se mora prilegati telesu, ne 
sme pa zarezovati vanj. Merilec odčita rezultat na milimeter natančno. 
 
Merjenec si lahko izmeri obseg tudi sam, če tako želi.  
 
Zapis rezultata: Na osebnem kartonu je okence s štirimi predalčki; rezultat obsega 
pasu vpišemo v mm. Primer: zapis 0925 pomeni 92,5 cm, 1223 pomeni 122,3 cm. 
 
Najpogostejše napake pri merjenju: 

- Merjenec ‘vleče’ trebuh vase. 
- Merjenec ne izdihne pred odčitkom. 
- Merilni trak ni vzporeden s podlago. 
- Merilni trak je preveš ohlapen. 
- Merilni trak se zajeda v telo. 

 

Dotikanje plošč z roko 
 
Namen meritve: Z nalogo merimo frekvenco izmeničnih gibov.  
 
Pripomočki: Deska z elektronskim merjenjem števila dotikov, na kateri sta pritrjeni 
dve okrogli plošči s premerom 20 cm; z najbližjimi robovi sta medsebojno oddaljeni 
61 cm. Miza in stol, prilagojena velikosti merjencev.  
  
Naloga in postopek merjenja: Merjenec sedi na stolu za mizo, na kateri je deska s 
ploščama. Višina stola naj bo takšna, da merjenec sedi udobno (med stegni in 
golenmi je pravi kot, stopala pa se opirajo na tla). Nedominantno roko položi na 
sredino med plošči, drugo roko pa na ploščo na nasprotni strani. Na znamenje "zdaj" 
se začne z dominantno roko izmenoma kar najhitreje dotikati obeh plošč. Nalogo 
opravlja 20 sekund. Vsak dotik obeh plošč šteje eno točko.  
 
Če imamo več desk z elektronskim merjenjem števila dotikov, lahko meritve hkrati 
izvaja več merjencev. 
  
Zapis rezultata: Na osebnem kartonu je okence z dvema predalčkoma, kamor 



vpišemo število točk, doseženih v 20-ih sekundah. Primer: zapis 35 pomeni 35 
dotikov na eni izmed okroglih plošč.  
 
Najpogostejši napaki pri merjenju: 

 Stopala merjenca niso na tleh.  

 Med merjenčevimi stegni in golenmi ni pravega kota.  
 

  



Skok v daljino z mesta 
 
Namen meritve: Z nalogo merimo hitro (eksplozivno) moč spodnjih okončin.  
 
Pripomočki: Posebna preproga za merjenje skoka v daljino. Če preproge nimamo, 
potrebujemo blazino dolžine 3,5 m oziroma dve blazini, ki sta trdno pritrjeni, 
samolepilni trak in kovinski merilni trak. 
  
Naloga in postopek merjenja: Odskočišče in doskočišče morata biti v isti ravnini. 
Mesto odriva je označeno s črto (samolepilnim trakom). Pred odrivom se lahko 
merjenec vzpne na prste, ne sme pa izvesti odriva s poprejšnjim poskokom. S 
sonožnim odrivom in s pomočjo zamaha z rokami skoči čim dlje.  
 
Merjenec opravi dva skoka. Rezultat merilec odčita na merilni skali. Če nimamo 
posebne preproge, z jeklenim trakom izmerimo pravokotno razdaljo od črte na 
odskočišču do najbližjega odtisa na doskočišču. Merjenje je racionalno, če imamo 
vzporedno s smerjo skoka postavljeno merilno skalo od 0 do 300 cm (na preprogi za 
merjenje skoka v daljino je merilna skala že vrisana). Na skali lahko natančno 
odčitamo rezultat najdaljšega skoka. 
  
Zapis rezultata: Na osebnem kartonu je okence s tremi predalčki, rezultat vpišemo v 
cm. Primer: zapis 201 pomeni 201 cm, 095 pa pomeni 95 cm. 
 
Najpogostejše napake pri merjenju: 

 Blazini nista trdno pritrjeni, zato se premikata. 

 Odskočišče in doskočišče nista v isti ravnini.  

 Merjenec pri odrivu prestopi označeno črto. 

 Merjenec pred odrivom poskoči. 

 Merjenec se ne odrine sonožno. 

 Merjenec zamahne z rokami nazaj. 

 Pri merjenju kovinski trak ni napet.  

 Merilec ne določi natančno zadnjega dotika merjenčevih pet. 
 
Premagovanje ovir (poligon) nazaj 
  
Namen meritve: Z nalogo merimo skladnost (koordinacijo) gibanja vsega telesa.  
 
Pripomočki: Štoparica, samolepilni trak in švedska skrinja.  
  
Naloga in postopek merjenja: Nalogo izvajamo v prostoru, velikem vsaj 12 x 3 metra. 
Na ravni podlagi (parket, umetna snov), ki ne drsi, zarišemo ali označimo s 
samolepilnim trakom startno črto, dolgo en meter. V oddaljenosti 10 metrov od 
startne črte vzporedno z njo potegnemo še ciljno črto, dolgo prav tako en meter. Tri 
metre od startne črte postavimo spodnji del švedske skrinje, na njega pa še 
oblazinjen pokrov skrinje (višina skrinje je 50 cm +/- 2 cm in je lahko sestavljena tudi 
kako drugače). Širina spodnjega dela skrinje in oblazinjenega pokrova je enaka – 50 
cm. Mesto, na katerega postavimo skrinjo, mora biti označeno. Šest metrov od 



startne črte postavimo okvir švedske skrinje, ki meri v globino 23 cm. Postavljen je 
pravokotno na stezo, tako da se dotika tal s svojo daljšo stranjo. Označimo tudi 
mesto te ovire.  
 
Začetni položaj merjenca: postavi se na vse štiri, tako da so njegova stopala tik pred 
startno črto; s hrbtom je obrnjen proti zaprekam. Teža telesa je enakomerno 
porazdeljena na roke in noge. Naloga merjenca je, da po znaku "zdaj" s hojo nazaj po 
vseh štirih (z dlanmi ne sme drseti) preide prostor med označenima črtama. Prvo 
zapreko mora preplezati, skozi okvir pa zleze. Med izvajanjem naloge lahko merjenec 
gleda nazaj med nogami, ne sme pa niti za hip obrniti glave preko ramen. Če 
merjenec kljub opozorilu obrača glavo, se merjenje prekine in nalogo ponovi. Naloga 
je končana, ko merjenec z obema rokama preide ciljno črto.  
 
Merilec hodi s štoparico v roki ob merjencu in nadzoruje njegovo izvedbo. Čas meri v 
desetinkah sekunde od znaka "zdaj" do prehoda z obema rokama prek ciljne črte. Če 
merjenec podre okvir, nalogo ponovi.  
  
Merjenci nalogo enkrat preskusijo brez merjenja časa. Nalogo lahko preskušajo tako, 
da štartajo zaporedoma po eden ali dva hkrati v razdalji nekaj metrov. 
 
Zapis rezultata: Na osebnem kartonu je okence s tremi predalčki, vpišemo čas 
izvajanja naloge. Primer: zapis 098 pomeni, da je merjenec opravljal nalogo 9 sekund 
in 8 desetink, 223 pomeni, da je merjenec opravljal nalogo 22 sekund in 3 desetinke. 
  
Najpogostejše napake pri merjenju: 

 Podlaga, na kateri izvajamo nalogo, drsi. 

 Podlaga, na kateri izvajamo nalogo, ni ravna.  

 Prva ovira je previsoka ali prenizka. 

 Mesto, na katero sta postavljeni oviri, ni označeno. 

 Okvir švedske skrinje je preširok. 

 Okvir švedske skrinje med izvajanjem naloge ni pravokotno na stezo.  

 Merilec ne popravlja sproti postavljenih ovir.  

 Teža telesa ni enakomerno razporejena na roke in noge. Merjenec se ne opira 
na tla z dlanmi, ampak z njimi le drsi po podlagi. 

 Za začetku izvajanja naloge merjenčeva stopala niso za črto. 

 Med izvajanjem naloge merjenec obrača glavo.  

 Med premagovanjem ovir merjenec prepleza oviro oziroma se podplazi pod 
okvirom bočno. 

 

Dviganje trupa v 60 sekundah 
 

Namen meritve: Z nalogo merimo vzdržljivost mišičnih skupin trupa.  
 
Pripomočki: Blazina in štoparica. 
  



Naloga in postopek merjenja: Merjenec leži na blazini s pokrčenimi nogami pod 
pravim kotom, stopala ima v stiku s podlago, eden od merilcev pa drži njegove 
gležnje. Roke ima prekrižane na prsih, dlani pa na nasprotnih ramenih.  
 
Izvajanje naloge se začne na merilčev znak, merjenec pa se poskuša v 60-ih sekundah 
čim večkrat dvigniti iz ležečega v sedeči položaj in spustiti nazaj v ležečega. Pri tem 
rok ne sme odmakniti od prsi. Posamezni dvig v sed je končan, ko se s komolci 
dotakne stegna, v začetni položaj pa se vrača tako dolgo, dokler se s sredino hrbta ne 
dotakne podlage.  
  
Merilec drži merjenčeve noge in šteje število dvigov trupa. Drugi merilec da 
znamenje za začetek naloge ("pozor – zdaj"), nadzoruje čas, popravlja morebitne 
napake pri izvajanju naloge in da znamenje ob koncu 60-ih sekund (znak "stoj"). 
Dobro izurjeni merilec lahko meri nalogo sam, le stopala mora ob stisku štoparice 
fiksirati s koleni.  
 
Rezultat je število pravilno izvedenih ponovitev (pri dvigu dotik stegna s komolci; 
dotik podlage s sredino hrbta) v 60-ih sekundah. Med posameznimi ponovitvami so 
dovoljeni odmori; s tem moramo seznaniti merjence pred začetkom izvajanja 
meritev. 
 
Zapis rezultata: Na osebnem kartonu je okence z dvema predalčkoma, vpišemo 
število pravilno izvedenih ponovitev v 60-ih sekundah. Primer: 09 pomeni 9 
ponovitev, 40 pomeni 40 ponovitev. 
 
Najpogostejše napake pri merjenju: 

 Merjenče noge niso pokrčene pod pravim kotom. 

 Merjenče dlani niso na nasprotnih ramenih. 

 Merilec ne drži trdno merjenčevih gležnjev.  

 Merjenec se po dvigu ne spusti nazaj v ležo tako, da se s sredino hrbta 
dotakne podlage. 

 Merjenec pri dvigu odmika roke od prsi.  

 Merjenec se s komolcem ene roke ne dotakne stegna druge noge. 

 Merjenec se po vrnitvi v začetni položaj odbije od podlage. 

 Merilec ne opozarja merjenca na napake. 
 
 
Predklon na klopci 
  

Namen meritve: Z nalogo merimo gibljivost telesa v smeri naprej.  
 
Pripomoček: Merilni komplet ali 40 cm visoka klopca, lesen okvir in deščica. Na 
klopco je navpično pritrjeno 80 cm dolgo leseno merilo, razdeljeno na cm: sega do 
tal in je 40 cm nad klopco. Začetek merske skale je na zgornjem delu merila. 
  
Naloga in postopek merjenja: Merjenec stoji na klopci s stegnjenimi nogami, stopala 
so vzporedno. Izvede predklon in pri tem kar najgloblje potisne deščico, ki jo drži 



merilec ob lesenem merilu. Merjenec naj v končnem položaju ostane dve sekundi. 
Naloge ne sme izvajati s sunkom ali zamahom. Pri merjenju mora biti bos. 
  
Merjenec izvaja nalogo dvakrat. Rezultat je položaj deščice, odčitan na navpičnem 
merilu v cm. Vpišemo boljši dosežek od obeh poskusov.  
 
Merilec stoji ob strani in mora opozarjati merjenca, da ima noge v kolenih 
popolnoma stegnjene in da vstraja v predklonu dve sekundi. Pred meritvijo merjenec 
opravi nalogo poskusno.  
  
Zapis rezultata: Na osebnem kartonu je okence z dvema predalčkoma; rezultat 
vpišemo v cm. Primer: zapis 40 pomeni, da je merjenec potisnil deščico od začetka 
merila do stopal, rezultat je 40 cm; 49 pomeni, da je merjenec potisnil merilo 49 cm 
globoko, (9 cm pod stojiščem), rezultat je 49 cm; 32 pomeni, da se merjenec pri 
predklonu ne doseže stojišča (deščico potisne 8 cm nad stojiščem), rezultat je 32 cm. 
 
Najpogostejše napake pri merjenju: 

 Merilni komplet oziroma klopca ne stojita na vodoravni podlagi. 

 Merjenec je med izvajanjem naloge obut. 

 Merjenčeve noge so med izvajanjem naloge pokrčene.  

 Merjenčeva stopala niso vzporedno.  

 Merjenec izvede predklon s sunkom ali zamahom. 

 Merjenec ne vztraja v končnem položaju dve sekundi.  
 
Vesa v zgibi 
  

Namen meritve: Z nalogo merimo mišično vzdržljivost ramenskega obroča in rok.  
 
Pripomočki: Nizek telovadni drog (ali drugo orodje, ki ima žrd z enakim premerom 
kot telovadni drog), blazina, štoparica in magnezija. 
  
Naloga in postopek merjenja: Merjenec vztraja v vesi s pokrčenimi rokami v 
podprijemu čim dlje časa. Ves čas mora imeti brado nad višino žrdi. Ko ni več v tem 
položaju, merilec ustavi štoparico, ki jo je sprožil v trenutku, ko je merjenec zavzel 
položaj v vesi. Če je drog previsok, lahko merjenec pride v veso tudi s pomočjo 
merilca. Merjenca med izvajanjem naloge ne smemo spodbujati, lahko pa mu v 
časovnih presledkih (npr. 20 sekund) povemo rezultat. Rezultat je čas drže v zgibi, 
izražen v celih sekundah.  
  
Merjence, ki imajo izrazito povečano telesno maso, moramo med izvajanjem naloge 
varovati, posebno še v trenutku, ko naloge ne zmorejo več. Merjenec se z brado ne 
sme dotikati žrdi.  
 
Zapis rezultata: Na osebnem kartonu je okence s tremi predalčki; rezultat vpišemo v 
sekundah. Primer: 105 pomeni 105 sekund ali 1 minuto 45 sekund, 048 pomeni 48 
sekund, 123 pomeni 123 sekund ali 2 minuti in 3 sekunde. 
 



Najpogostejše napake pri merjenju: 

 Žrd ima prevelik premer. 

 Žrd drsi. 

 Pod žrdjo ni blazin. 

 Merjenec je v vesi v nadprijemu. 

 Merjenčeva brada ni nad višino žrdi. 

 Merilec spodbuja merjenca. 
 

20-metrski stopnjevalni tek 
 
Namen meritve: izmeriti srčno-dihalno vzdržljivost 
 
Pripomočki: Prostor, na katerem označimo 20-metrsko razdaljo, samolepilni trak, s 
katerim označimo začetek in konec 20-metrske razdalje, stožci, ki jih postavimo na 
obe liniji 20-metrske razdalje za boljšo orientacijo merjenca, nosilec zvoka s 
posnetim umerjenim testom, ki se predvaja na računalniku ali na CD predvajalniku. 
 
Naloga in postopek merjenja: Test se začne s hitro hojo, se stopnjuje in se konča s 
hitrim tekom; merjenci se gibljejo od ene črte do druge. Črti sta oddaljeni 20 metrov. 
Ob posnetem zvočnem znaku morajo merjenci doseči črto, ki označuje 20-metrsko 
razdaljo, jo z eno nogo prestopiti, se obrniti in nadaljevati gibanje do druge 20-
metrske črte. Tempo gibanja narekuje posnet zvočni znak. Zvočni znaki so čedalje 
hitrejši; merjenci jim poskušajo slediti. Če merjenec pride na črto pred zvočnim 
znakom, se mora ustaviti in ga počakati, preden nadaljuje. Če merjenec na znak ne 
doseže črte, poskuša pospešiti in na naslednji črti spet ujeti zvočni znak. Če mu 
dvakrat zapored ne uspe ujeti znaka na črti, zaključi z meritvijo. Priporočljivo je, da 
hkrati nalogo izvaja največ 12 merjencev oz. toliko merjencev, kolikor jih dopušča 
prostor. Vsak merjenec mora imeti toliko prostora, da pri obratih ne ovira sosednjih 
merjencev (na vsaki strani približno 1 meter). Cikel, v katerem merjenec konča 
mersko nalogo, je pokazatelj njegove srčno-dihalne zmogljivosti, iz katere 
izračunamo njegov najvišji privzem kisika. Pri vsakem zvočnem signalu slišimo tudi 
številko cikla. Merjenec si mora zapomniti številko cikla, v katerem je končal nalogo. 
 
Navodilo: Rezultat se vpiše v obliki trimestne številke, ki označujeta pretečeno 
stopnjo. Če je merjenec zaključil nalogo v ciklu 95 stopnji, se vpiše rezultat 095. 
 
Najpogostejše napake pri merjenju: 

 Merjenec prehiteva zvočne znake. 

 Merjenec zaostaja za zvočnimi znaki. 

 Merjenec ne prestopi označene črte. 

 Merjenec ne prestopa črte z eno nogo, ampak teče v krogu. 
 
OSNOVNI PODATKI MERJENCA IN PODATKI O NJEGOVI TRENUTNI TELESNI 
DEJAVNOSTI  
 
Za načrtovanje prihodnje dejavnosti so poleg rezultatov testiranja pomembni tudi 
podatki, koliko so študenti trenutno telesno dejavni. Zato bomo prek samoporočanja 



zbrali tudi tedenski čas intenzivne in zmerne telesne dejavnosti. Vprašanje je 
navedeno v nadaljevanju.  
 
Spodaj vpišite trajanje dejavnosti v enem tednu (od ponedeljka do vključno nedelje). 
Če ste nekatere tedne bolj, druge pa manj (ali nič) dejavni, vpišite podatke o 
običajnem oz. povprečnem tednu v času predavanj (ne upoštevajte počitnic in izpitnih 
obdobij). 
 
Najprej vpišite, koliko časa tedensko porabite za visoko intenzivne dejavnosti, pri 
katerih je napor velik, dihanje in srčni utrip pa sta močno pospešena. Sem spadajo: 
tek, hitra hoja v hrib, hitro kolesarjenje, aerobika, hitro plavanje, športne igre 
(košarka, odbojka, nogomet ...), težje delo (npr. prekopavanje vrta), nošnja težkih 
bremen (nad 20 kg) ipd.  

Tedenski čas intenzivne telesne dejavnosti   ur  minut 

 
Vpišite še, koliko časa tedensko porabite za zmerno intenzivne dejavnosti, pri katerih 
je napor zmeren, dihanje pa pospešeno. Sem spadajo: zmerno hitra hoja, ples, 
vrtnarjenje, domača opravila, sprehajanje psa, držanje/nošnja lažjih bremen (pod 20 
kg) ipd. 

Tedenski čas zmerne telesne dejavnosti    ur   minut 
 


