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Ime in priimek stanovalca: ________________________________________________ 

Datum rojstva: _________________________ 

Diagnoza:   _________________________________________________________________ 

 
 
NAMEN: ocena premičnosti in ravnotežja 
 

 
OPREMA IN PRIPOMOČKI: standardni stol z naslonom za roke in hrbet (46 cm), predmet, barvni lepilni trak, 
merilni trak, štoparica. 
 

 
PRED ZAČETKOM: Preiskovanec naj nosi svojo običajno obutev, lahko uporablja pripomoček za hojo 
(uporabo označite na ocenjevalnem listu). Določite razdaljo 3 m, jo označite z lepilnim trakom in nanjo 
postavite predmet. Stol postavite ob steno oz. ga ustrezno podprite.  
 
 

  
   ZAČETNI POLOŽAJ: Preiskovanec sedi na stolu. S hrbtom je naslonjen na naslonjalo. Stopali sta na tleh,     

postavljeni v koraku (eno stopalo nekoliko pred drugim), roki na naslonjalih stola (oz. stegnih), če je stol brez 

naslonjala za roke je preiskovanec s telesom nagnjen nekoliko naprej (v pripravljenosti na štart). 

 

 

NAVODILA ZA IZVEDBO TESTA:   
 
1. Ko rečem »Zdaj!«, želim da: 
- Vstanete iz stola. 
- Označeno razdaljo prehodite kar se da hitro (vendar varno) se obrnite okoli predmeta in vrnete nazaj 
do stola. 
- Pred stolom se obrnite in se usedite.  
2. Na »Zdaj!« začnemo štopati.  
3. Ko se preiskovanec usede na stol je konec testa.  

REZULTAT: 
Izvedemo en poskus za seznanitev preiskovanca s testom. 
Izvedemo test dvakrat. 

Rezultat= povprečna vrednost časa 2 poskusov. 

 
OPAŽANJA MED TESTOM: 
Opazujemo preiskovančevo stabilnost trupa, način hoje, dolžino koraka in nihanje telesa med izvedbo testa. 

Na ocenjevalnem listu označimo: počasno, neodločno hojo, izgubo ravnotežja, kratke korake , 
pomanjkljivo ali odsotno gibanje rok med hojo, opiranje na stene, podrsavanje z nogami,  
nepravilno uporabo pripomočkov za gibanje 
Vrednosti ČMVP testa se pri zdravih mladih osebah gibljejo do 7, pri zdravih starostnikih od 7-10 sekund, pri 
starostnikih, ki uporabljajo pripomočke za hojo ali imajo težave z hojo in vstajanjem do 240 sekund. 

 

 

REZULTAT TESTA:……………… 
 


