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POVZETEK 

V magistrski nalogi je predstavljena raziskava, ki je bila izvedena z namenom ugotavljanja 

ravni zadovoljstva uporabnikov s športno infrastrukturo v izbrani občini in primerjave z 

okolico. V teoretičnem delu so obravnavani trije temeljni stebri športa: zdravje, socialni vidik 

in ekonomska razsežnost športa. Posebno poglavje v nalogi je namenjeno športni infrastrukturi 

in njenemu upravljanju. V nadaljevanju sledijo organiziranost športa in upravljanje športne 

infrastrukture v izbrani občini ter smernice za njegov razvoj. Empirični del je osredotočen na 

dejavnike zadovoljstva uporabnikov s športno infrastrukturo. Iz rezultatov je razvidno, da so 

uporabniki na območju izbrane občine zadovoljni s športno infrastrukturo in da med 

obravnavanimi območji ni značilnih razlik.  

Ključne besede: šport, športna infrastruktura, uporabniki, zadovoljstvo, upravljanje športne 

infrastrukture, kakovost storitev. 

 

SUMMARY 

The dissertation presents the research which was conducted to establish the level of satisfaction 

of users of sports facilities with the facilities themselves in the chosen municipality in 

comparisson to those in its surroundings. Three fundamental pillars of sport are dealt with in 

the theoretical part: health, the social aspect and the economic dimension of sport. A separate 

part is dedicated to sports facilities and their management. This is followed by the organisation 

of sport and the managements of sports facilities in the chosen municipality as well as the 

guidelines for its development. The empirical part focuses on the factors of satisfaction of users 

with the sports facilities. The results show the users in the chosen municipality are satisfied 

with the sports facilities and that there are no typical differences among the areas discussed. 

Key words: sport, sports facilities, users, satisfaction, sports facilities management, quality of 

services. 
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1 UVOD 

Športna rekreacija predstavlja športno dejavnost odraslih vseh starosti in družin s cilji ohranjati 

zdravje, dobro počutje in vitalnost, ali pa gre zgolj za druženje, tekmovanje in zabavo. Z vidika 

javnega interesa so pomembni učinki takšne športne vadbe, ki dokazujejo, da je redna, 

kakovostno strukturirana in ustrezno intenzivna športna rekreacija zelo koristna za zdravje 

posameznika in posledično za javno zdravje. Športna rekreacija zato predstavlja dejavno, 

koristno in prijetno izpopolnjevanje dnevnega, tedenskega in letnega prostega časa ljudi. 

Predstavlja tudi pomemben razvojni dejavnik športnega turizma, za katerega ima Slovenija 

izjemne danosti.  

Osnova za določitev ravni zadovoljstva uporabnikov športne infrastrukture so njihovi razlogi 

za vadbo in pričakovanja. Bolj ko poznamo te razloge, lažje se jim prilagajamo. Če bomo uspeli 

generirati želje in pričakovanja zainteresirane športne javnosti v občini, jih bomo lažje, hitreje 

ter uspešneje uresničili. 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema 

Vsakodnevne obveznosti dejavnih posameznikov se običajno delijo na obvezujoče, ki jih 

moramo opravljati za svoje preživetje, ter prostočasne, pri katerih porabimo čas za odkrivanje, 

razvijanje svojih zanimanj ter zadovoljevanje svojih potreb. Subjektivno zadovoljstvo, ki ga ob 

tem doživljamo, je v zadnjih desetletjih vzbudilo kar nekaj raziskovalne pozornosti. Raziskava 

na Portugalskem (Ramos in Soukiazis 2014, 2‒25) je pokazala, da so poleg dejavnikov 

(zaupanje v javne institucije, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, prostovoljne dejavnosti 

in zaposlitveni status), ki imajo pomemben in pozitiven vpliv na življenje ter zadovoljstvo 

prebivalstva, pomembni tudi zadovoljstvo z družino, optimizem, zakonski stan in nenazadnje 

sodelovanje pri športnih dejavnostih.  

Primerljive rezultate, da so ljudje, ki se ukvarjajo s športom, srečnejši od ljudi, ki tega ne počno, 

je pokazala tudi raziskava (Rasciute in Downward 2010, 256–270), opravljena na osnovi 

podatkov Britanskega urada za raziskave trga. Do podobnih, vendar nekoliko bolj socialno 

naravnanih vsebin je pripeljala tudi raziskava (Slabe Erker idr. 2012, 45‒55), katere cilj je bil 

ugotoviti razlike v prediktorjih prostočasne športne vadbe med evropskimi državami in 

Slovenijo. Različne raziskave in pridobivanje znanja o športu ter storitvah s tega področja ne 

smejo biti cilj sam po sebi. Cilj mora biti razvoj boljših politik in strategij, ki bi pripomogle k 

razvoju športne dejavnosti na lokalni in na nacionalni ravni. 

Šport je v drugi polovici 20. stoletja bistveno spremenil svoj značaj. Postal je množičen in 

vključuje vse socialne skupine. Zaradi vsega tega in različnih motivov za športno vadbo, kot so 

na primer videz, zdravje ali druženje, se dogaja tako imenovano destrukturiranje. Strukturne 

razlike in individualizacija v športnem udejstvovanju se manjšajo. Pri tem še ostajajo nekatere 
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družbene strukturne razlike, ki predstavljajo izziv za oblasti pri uresničevanju ideje športa za 

vse (Schreerder idr. 2011, 57–60).  

Vloga športa in njegovo mesto v družbi je v precejšnji meri odvisno od stopnje razvitosti 

družbenih potreb, od vrednot športne dejavnosti in odnosa družbe do teh vrednot. Šport je 

mogoče razumeti tudi kot družbeni, ekonomski in medijski fenomen (Larive 1994, 58‒64; De 

Knop idr. 1996, 36–53). Šport v družbi ne pomeni vrednote sam po sebi, temveč je športna 

dejavnost najpogosteje sredstvo za doseganje splošnih in posebnih družbenih ciljev 

(Černohorski idr. 2002, 103‒122).  

Šport za posameznika pomeni marsikaj, večina njegovih opredelitev je zelo širokih. Nekatere 

definicije športa izhajajo tudi iz ekonomskih pogledov na ta del družbene dejavnosti. Zato se 

večina raziskovalcev tega področja strinja s tem, da šport nima ene same definicije in je glede 

na različne poglede različno definiran. Odbor za razvoj športa pri Svetu Evrope je leta 1992 

sprejel Evropsko listino o športu, ki opredeljuje ključna načela glede splošnega razvoja športa. 

V njej je navedena definicija športa, ki na splošno najbolje določa to področje in se glasi: »Za 

potrebe te listine šport pomeni vse oblike telesne dejavnosti, katere namen je s pomočjo občasne 

ali redne aktivnosti izražati ali izboljšati telesno pripravljenost in duševno počutje, ustvarjati 

družbene odnose ali pridobivati rezultate na tekmovanjih vseh vrst.« (Evropska listina o športu 

1992). 

Športna dejavnost ima različne funkcije in cilje, kot so zmaga na tekmovanju, učenje športnih 

veščin, sprostitev, ohranjanje zdravja, rehabilitacija, ustvarjanje dohodka, razvedrilo in 

predvsem način življenja, ki v kaotičnem smislu vsebuje vsebine pojma kakovost življenja 

(Chelladurai 1992, 38–51; De Knop idr. 1996, 36‒53). Če te cilje ocenjujemo po pomembnosti, 

lahko na prva mesta uvrstimo takšne, ki posamezniku predstavljajo korist na neki splošni ravni. 

To je vsekakor telesna, duševna, socialna in pri nekaterih materialna korist. Na ravni države je 

ena izmed pomembnih funkcij tudi promocija. Šport je pomemben dejavnik narodove identitete 

in identifikacije naroda (Šugman in Bednarik 1998, 39–41). Slovenci znamo ceniti vrhunske 

športne dosežke, saj kar 86,3 odstotka celotnega vzorca vseh odraslih prebivalcev Slovenije 

meni, da šport prispeva k ugledu države (Doupona Topič in Kovač 2004, 147‒161) in je njen 

dober promotor (Bednarik in Kline 1997, 25–50). 

Področje športa vsekakor ne more biti samo zasebna dobrina, saj predstavljajo koristi tega 

področja večjo korist družbi kot posamezniku. Na osnovi te trditve lahko rečemo, da je šport 

javna dobrina in se zato sofinancira iz državnih in lokalnih javnih financ. Za javne dobrine je 

značilno načelo netekmovalnosti v porabi, kar pomeni, da posameznik ob porabi nekega blaga 

s tem ne ovira drugih pri porabi istega blaga, ter načelo neizločljivosti, ki pravi, da se porabe 

dobrine ne da onemogočiti ali prepovedati. Za te dobrine je značilno, da so zelo blizu zasebnim 

dobrinam. Ker pa proizvajajo pozitivne zunanje učinke, jih lahko uvrstimo v skupino mešanih 

dobrin, za katero obstaja interes po javnem financiranju. Na lokalni ravni poteka javno 

financiranje prek občinskega proračuna, ki dodeljuje sredstva društvom in klubom (Bednarik, 



 

3 

Simonetti in Potočnik 2001, 61‒72). Na ravni države pa poteka financiranje prek državnega 

proračuna, ki ga razporejajo ustrezne državne institucije (Bednarik, Kovač in Jurak 2001, 48–

59). 

Športna dejavnost prebivalstva je tesno povezana z ekonomskimi vidiki športa. Rast športne 

dejavnosti prebivalstva se odraža v večanju izdatkov za športne storitve in izdelke. Tako šport 

v povezavi z nekaterimi drugimi družbenimi segmenti, kot so turizem, zdravje in izobraževanje, 

postaja vedno pomembnejša gospodarska panoga. V zadnjem času delež športno dejavnih 

Slovencev narašča, pri čemer prednjači ženska populacija. Slovenija postaja vedno večji trg 

športa za vse. Športno vadbo vsekakor lahko štejemo za integralni del tega, čemur rečemo 

kakovost življenja, saj sodi med osnovne biološke potrebe človeka. Vadba danes ni več le okras 

ali razkošje življenja, temveč njegov nujen sestavni del (Doupona Topič in Sila 2007, 12‒16). 

Ker vedno več posameznikov porabi vedno več denarja za zagotavljanje te dobrine, postaja to 

področje vse bolj tržno zanimivo. Zaradi omenjenega se povečuje ponudba, konkurenca je vse 

večja, raven storitev pa mora vedno bolj zadovoljevati želje uporabnika.  

V zadnjih dveh desetletjih je zanimanje za dvig kakovosti storitev v športu močno naraslo. Višja 

kakovost storitev in boljša organizacijska usposobljenost povečujeta konkurenčnost delovanja. 

Boljše storitve so pomagale ustvariti tudi bolj zahtevne in preudarne kupce. Ugotovitve kažejo, 

da morajo odgovorne osebe stalno spremljati kakovost storitev in percepcije kupcev. 

Upravljavci športnih in rekreacijskih centrov se morajo po mnenju McDougalla in Lévesqueja 

(2000, 392–410) zavedati tudi zaznave vrednosti, ki jo ima naročnik storitve. Dojemanje 

zadovoljstva je treba skrbno upoštevati pri presoji zadovoljstva kupca glede opravljene storitve. 

To nas napeljuje k temu, da bi se morali upravljavci osredotočiti na zagotavljanje čim višje 

kakovosti storitev. Ta trditev je rahlo v nasprotju z ugotovitvami McDougalla in Lévesqueja 

(2000, 392‒410), ki navajata tudi, da je prednostno zagotavljanje osnovnih storitev. Vedenje o 

tem, kaj uporabniki pričakujejo od športnih organizacij, in poznavanje ravni njihovih 

pričakovanj, nam omogočata, da ugotovimo, ali je opravljena storitev na sprejemljivi 

kakovostni ravni. 

Področje športne vadbe je sestavljeno iz različnih storitev in ponujena raven močno vpliva na 

zadovoljstvo uporabnikov teh storitev. Kot del tega področja lahko omenimo dobro razvito, 

primerno vzdrževano in seveda zainteresiranim uporabnikom ustrezno infrastrukturo, ki jo 

sestavljajo športne dvorane, bazeni ter ostale različne vadbene površine. Te morajo biti 

prostorsko dobro umeščene, dostopne, z zadostnim številom parkirnih mest. Primerna 

gostinska, trgovska in po možnosti še dodatna turistična ponudba so le nekateri najpomembnejši 

dejavniki te dokaj kompleksne storitve. Pri tem ne smemo pozabiti na socialni in zdravstveni 

vidik športne vadbe ter zadostno obveščenost uporabnikov, ki imajo ravno tako močan vpliv na 

zadovoljstvo uporabnikov s športno infrastrukturo. Vsekakor je cilj vsake organizacije 

opravljati uporabnikom čim bolj prilagojene storitve.  
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Na telesno dejavnost v Sloveniji najbolj vplivajo starost, izobrazba, zdravje in zadovoljstvo s 

prihodki. Družbeno-ekonomski status kot dejavnik telesne dejavnosti je še posebno pomemben 

pri odločanju za organizirano in vodeno vadbo, ker je ta finančno zahtevnejša (Slabe Erker idr. 

2012, 46). Za Slovenijo je bilo ugotovljeno tudi, da se glede na kraj bivanja razlike v telesni 

dejavnosti ljudi zmanjšujejo. Stopnje ukvarjanja s športom so v mestu in primestnem okolju 

podobne, na vasi pa je več (40 %) nedejavnih (Sila 2010, 94–99).  

Športne storitve, ki naj bi v čim večji meri skrbele za zadovoljevanje uporabnikov, so se pri nas 

v zadnjem desetletju precej razvile. Povečala se je ponudba programov, ki so vedno bolj 

prilagojeni uporabnikom. Pri tem razvoju je poglavitno vlogo odigrala zasebna iniciativa. Ker 

ta v veliki meri temelji na finančnih prispevkih uporabnikov, ne morejo biti vzpostavljeni pogoji 

za enak dostop do športnih storitev vsem prebivalcem Slovenije. Lokalne skupnosti naj bi s 

ciljno usmerjenimi ukrepi povečevale dostopnost uporabnikov do storitev na področju športne 

vadbe.   

Ker je pomemben dejavnik storitev na področju športne vadbe tudi materialno okolje, je ena od 

prednostnih nalog lokalne skupnosti učinkovita in dostopna mreža kakovostnih športnih 

objektov in naravnih površin za šport. Te športne površine morajo biti dostopne vsem občanom. 

Popularnost modernih urbanih športov med mladimi nam poleg tako imenovanih klasičnih 

športnih površin narekuje tudi izgradnjo modernih. Za zadovoljstvo uporabnikov ni dovolj 

samo razvita infrastruktura, ampak mora biti tudi prava, s pravo vsebino. Urejene morajo biti 

ustrezne in varne poti do športnih površin. V Tržiču se je v preteklosti veliko vlagalo predvsem 

v infrastrukturne pogoje. V prihodnje bo treba usmeriti več pozornosti v učinkovito izrabo vseh 

športnih površin, njihovo gospodarno upravljanje, vzdrževanje zgrajenega, ustrezno 

nadgrajevanje in posodabljanje zastarelega. Skladno z načeli trajnostnega razvoja je treba čim 

bolje izkoristiti naravno okolje občine. 

Kot na vseh drugih področjih je treba tudi pri oblikovanju razvoja športa v čim večji meri 

upoštevati uporabnika, njegove potrebe, želje in razloge za izbiro določene vadbe. Poznavanje 

uporabnika, določitev stopnje zadovoljstva in prilagajanje njegovim pričakovanjem so temeljni 

za usmeritve, uresničitev in uspeh. 

Občina Tržič (v nadaljevanju OT) nima izdelane strategije razvoja športa. V danih trenutkih 

prevečkrat sledi interesom posameznikov glede na njihov političen vpliv. Veliko energije in 

sredstev se stihijsko usmerja v razvoj določene športne infrastrukture. Postavlja se vprašanje, 

ali je izbira prava in ali nudi uporabno korist širšemu krogu uporabnikov. V občini je opaziti 

pomanjkanje športnih površin, obenem pa imajo nekateri upravljavci površin finančne težave 

zaradi nepopolne izkoriščenosti objektov in pričakujejo pomoč občine. Nastali razkorak se da 

odpraviti z bolj učinkovitim koriščenjem sedanje športne infrastrukture.  
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1.2 Namen in cilji raziskave  

Namen magistrske naloge je ugotoviti zadovoljstvo uporabnikov s športno infrastrukturo v OT 

in to primerjati z ožjo gorenjsko regijo in z ostalo Slovenijo. Želja lokalne skupnosti je za 

vložena sredstva dobiti kar se da zadovoljne uporabnike športnih storitev. Trenutno ocene 

športnih delavcev in uporabnikov tovrstnih storitev niso preveč pozitivne glede na višino 

vloženih sredstev lokalne skupnosti. Za izboljšanje stanja moramo evidentirati in analizirati 

primere dobrih praks iz ostalih območij ter jih čim uspešneje prenesti na lokalno območje.  

Cilji magistrske naloge so: 

‒ proučiti strokovno literaturo, članke tujih in domačih avtorjev, teoretična spoznanja na 

področju izvajanja gospodarske in negospodarske javne službe na področju športa ter 

vidike zadovoljstva uporabnikov s športno infrastrukturo;  

‒ analizirati zadovoljstvo uporabnikov s športno infrastrukturo v OT; 

‒ ugotoviti, v čem je zadovoljstvo uporabnikov s športno infrastrukturo v OT drugačno od 

uporabnikov z območja ostale Gorenjske oziroma Slovenije; 

‒ na osnovi teoretičnega in empiričnega dela raziskave izluščiti pomembnejše ugotovitve in 

sklepna spoznanja, ki bodo pomagala iskati rešitve pri pripravi lokalne strategije športa ter 

njene implementacije v prakso.  

1.3 Temeljna teza in hipoteze 

V magistrski nalogi smo preverili temeljno tezo, ki pravi, da obstajajo razlike v zadovoljstvu s 

športno infrastrukturo med anketiranimi uporabniki iz OT in ostalimi anketiranci gorenjske 

regije oziroma ostale Slovenije. Temeljno tezo smo v empiričnem delu preučili s pomočjo treh 

hipotez:  

H1:   Zadovoljstvo uporabnikov s športno infrastrukturo v občini Tržič je nizko in med dejavniki 

zadovoljstva obstaja močna povezanost.  

H2:  Zadovoljstvo anketirancev iz občine Tržič z uporabo športnih objektov se statistično 

značilno razlikuje od zadovoljstva anketiranih iz preostale gorenjske regije in ostale 

Slovenije.  

H3: Lokacija športnih objektov je pomemben dejavnik pri zadovoljstvu uporabnikov s športno 

infrastrukturo. Ne razlikuje se med anketiranci iz občine Tržič in ostalih slovenskih regij. 

H1 smo v njenem prvem delu preverjali z opisno statistiko. Na osnovi razpoložljivih podatkov 

smo s frekvenčno porazdelitvijo ugotavljali, koliko anketirancev iz OT je zadovoljstvo z 

uporabo športnih objektov ocenilo nižje od sredinske vrednosti. Za analizo moči povezanosti 

med dejavniki zadovoljstva smo uporabili bivariatni statistični metodi izračuna s Pearsonovim 

ter Kendallovim koeficientom korelacije tau-b med spremenljivkami.  
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Pri preverjanju druge hipoteze o zadovoljstvu anketirancev z uporabo športnih objektov smo 

med seboj primerjali tri območja. Prvo so predstavljali anketiranci iz OT. Ker je Tržič del 

gorenjske regije, drugo območje predstavlja ostala gorenjska regija. Vsi ostali anketiranci z 

območja Slovenije so umeščeni v tretjo skupino. V nadaljevanju raziskave smo z analizo 

variance primerjali povprečje zadovoljstva anketiranih uporabnikov športnih objektov iz Tržiča 

glede na Gorenjsko in na širši slovenski prostor.  

Za testiranje tretje hipoteze smo uporabili z anketo zbrane podatke s področja, ki je obravnavalo 

zadovoljstvo anketiranih s športno infrastrukturo, z opremljenostjo, vzdrževanjem in 

urejenostjo okolice. V sklopu testiranja hipoteze H3 smo še posebej izpostavili lokacijo, ki so 

jo anketiranci na obeh raziskovanih področjih ocenili kot pomemben element zadovoljstva 

uporabnikov s športnimi storitvami. Naštete dejavnike za zadovoljstvo uporabnikov s športno 

infrastrukturo smo analizirali tako, da smo zbrane podatke najprej obdelali s pomočjo opisne 

statistike, da bi ugotovili, ali obstaja v njih kakšna napaka. Nadaljnje testiranje tretje hipoteze 

je potekalo z uporabo t-testa.  

1.4 Predstavitev raziskovalnih metod za doseganje ciljev naloge 

Magistrska naloga vsebuje teoretični in empirični del. Teoretični del temelji na raziskovanju in 

predstavitvi strokovne literature domačih in tujih avtorjev ter najnovejših teoretičnih spoznanjih 

z obravnavanega področja.  

Drugi, empirični del naloge temelji na kvantitativni raziskavi obravnavanega področja s 

pomočjo anketnega vprašalnika. Zaradi hitrosti izvedbe, nizkih stroškov in fleksibilnosti smo 

se odločili za izvedbo spletne ankete, ki nam s svojimi standardnimi orodji omogoča široke 

možnosti nadaljnje uporabe. V ta namen posebej pripravljen anketni vprašalnik je bil ustrezno 

strukturiran. Vseboval je kombinacijo odprtih in zaprtih vprašanj z ocenjevalnimi lestvicami, 

metodo razvrščanja in bil pripravljen skladno s splošnimi teoretičnimi izhodišči za to področje 

ter pred uporabo ustrezno testiran.  

Statistično analizo zbranih podatkov smo izvedli s pomočjo programske opreme za analiziranje 

družboslovnih podatkov SPSS (Statistical Package for Social Sciences). Za vnos in obdelavo 

podatkov smo pričakovali več kot desetodstoten odziv vnaprej pripravljene baze približno 3000 

elektronskih naslovov, kar je bilo tudi doseženo. Poleg analize zbranih podatkov z opisno 

statistiko smo v empiričnem delu naloge za preverjanje hipotez podatke obdelali s pomočjo 

parametričnega testa za ugotavljanje razlik v aritmetičnih sredinah za več kot dva neodvisna 

vzorca (ANOVA), s Kruskal-Wallisovim testom, t-testom in Pearsonovim ter Kendallovim 

koeficientom korelacije tau-b . 
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1.5 Predvidene predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Predpostavljamo: 

‒ da so uporabniki storitev s področja športne vadbe anketne vprašalnike izpolnjevali vestno 

in da vneseni podatki izražajo resnično stanje zadovoljstva teh uporabnikov, 

‒ da bi poznavanje vpliva določenih dejavnikov na zadovoljstvo uporabnikov lahko 

pripomoglo k bolj usmerjenemu in učinkovitejšemu razvoju infrastrukture in storitev s 

področja športne vadbe, 

‒ da je dokaj realno ugotavljanje zadovoljstva uporabnikov s storitvami na področju športne 

vadbe v izbrani občini. 

Pričakovane omejitve: 

‒ pri raziskavi zadovoljstva uporabnikov s športno infrastrukturo imamo omejen dostop do 

vseh potencialnih uporabnikov; anketni vprašalnik je bil posredovan preko različnih 

internih baz, ki po oceni vsebujejo le okoli 3000 elektronskih naslovov, in ne vsem 

uporabnikom teh storitev, 

‒ zajeti vzorec ne dopušča reprezentativnosti; pridobljenih ugotovitev ni moč posplošiti za 

celotno populacijo Slovenije in ne za OT, 

‒ morebitno posredovanje vprašalnika osebam, ki niso uporabniki storitev na področju 

športne vadbe, 

‒ pričakujemo lahko tudi odklonilen odnos tistih anketirancev, ki se jim zdi odgovarjanje na 

takšne ankete poseg v njihovo zasebnost, 

‒ površno ali namenoma zavajajoče odgovarjanje anketirancev, 

‒ relativno obsežen anketni vprašalnik je lahko razlog za negativen odnos anketirancev do 

reševanja ankete in zato nižjo udeležbo, 

‒ časovna omejitev ankete, ki je potekala le v določenem časovnem intervalu.  

Menimo, da je obravnavana tematika kljub naštetim omejitvam dovolj nazorno predstavljena.   
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2 DRUŽBENI IN EKONOMSKI VIDIKI ŠPORTA  

V preteklosti smo lahko opazili, kako so se počasi in vztrajno krepili družbeni, gospodarski in 

politični pomen športa. V evropski športni politiki je na tej poti razvoja pomemben mejnik 

predstavljala »Bela knjiga o športu« iz leta 2007 (10. 7. 2007). V njej je Evropska komisija 

prvič na celovit način obravnavala mnoga vprašanja, povezana s športom, ki se med drugim 

dotikajo določenih posebnosti v športu in uporabe prava EU na področju športa. Bela knjiga 

predstavlja nekakšen temelj za ukrepe s področja športa na ravni EU. Dve leti kasneje, 1. 

decembra 2009, je začela veljati Lizbonska pogodba, ki je odgovornim službam EU opredelila 

dodatne vsebine za odpravljanje težav, ki se pojavljajo na področju športa. Evropska komisija 

je v letu 2011 na osnovi obravnave poročila o razvoju celovite evropske razsežnosti v športu 

(Evropska komisija 2011) dodatno podprla tri ključna poglavja Bele knjige, in sicer družbeno 

vlogo športa, njegovo gospodarsko razsežnost in organizacijo športa, ter pri tem določila 

nekatere naloge in ukrepe za ustrezen nadaljnji razvoj teh področij. Izvajanje ukrepov na ravni 

EU lahko zagotavlja znatno dodano vrednost na številnih področjih in v mnogočem podpre 

ukrepe držav članic in jih po potrebi dopolnjuje. 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Povezanost temeljnih vidikov športa 
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pripravljenosti, k duševnemu blagostanju in k oblikovanju družbenih odnosov ter doseganju 

rezultatov na različnih ravneh tekmovanj.  

Družbena vloga športa izhaja iz znanstveno dokazanega pomena za javno zdravje, tako telesno 

kot duševno, in igra pomembno vlogo pri socializaciji ter vključevanju posameznika v družbo. 

Vse bolj pomembna je tudi njegova vloga pri gospodarskem razvoju države in rasti nacionalne 

pripadnosti. Vedno večja je prepletenost športa z drugimi družbenimi področji, kot so 

zdravstvo, vzgoja in izobraževanje, turizem, gospodarstvo in okolje. Kljub tej interdisciplinarni 

vlogi športa strokovna javnost meni, da je še vedno najpomembnejše osnovno športno 

sodelovanje. Temu sledi športna infrastruktura, prava umeščenost in njeno dobro upravljanje. 

Tudi socialna vključenost in izobraževanje s področja športa sta pomembni področji. Naštetim 

temam sledijo zadostna informiranost ter nekatere druge bolj problematične teme, kot sta 

rasizem in nasilje v športu.  

Športu se priznava zelo pomembna vloga pri razvoju prostovoljstva in dejavni udeležbi v 

družbi, povečuje stopnjo solidarnosti, strpnosti in odgovornosti ter prenaša pozitivne družbene 

vrednote in narodno identifikacijo (Doupona Topič in Kovač 2004, 149). Vsi omenjeni vplivi 

so razlog, da šport predstavlja del javnega interesa in se na osnovni ravni sofinancira pretežno 

iz javnih sredstev. Njegov razvoj v veliki meri regulira država, ko postavlja sistemske družbene 

pogoje, ter različni družbeni trendi.  

Ukvarjanje s športom je postala ena glavnih dejavnosti v prostem času. Cachay (1990, 103) 

označuje ta trend kot »športifikacija družbe«. Nekatere pretekle raziskave (Van Tuyckom idr. 

2010, 36) so pokazale, da je športnorekreativna dejavnost v Evropi tako geografsko kot socialno 

stratificirana. Rezultati so pokazali, da se športne navade razlikujejo med prebivalci severne in 

zahodne Evrope ter prebivalci južne in vzhodne Evrope. Velja namreč ugotovitev, da športna 

dejavnost upada, če gledamo od severa Evrope proti jugu in od zahoda Evrope proti jugu. 

Mnoge raziskave (Van Tuyckom idr. 2010, 42) nam tudi prikazujejo, da se v pogostosti športne 

dejavnosti posameznika še vedno odražajo njegov družbeni položaj in vzorci socialne 

stratifikacije, ki so značilni za posamezno družbo. Te socialne razlike bi lahko strnili takole: 

‒ s športom se ukvarja več moških kot žensk, 

‒ športna dejavnost je premo sorazmerna starosti (višja starost, nižja športna dejavnost), 

‒ ljudje z višjim socialno-ekonomskim statusom se več ukvarjajo s športom, 

‒ ljudje, ki prebivajo v mestih, so bolj športno dejavni od ljudi, ki živijo v vaškem okolju. 

 

Družbena vloga športa ne more biti odvisna samo od športnih organizacij ali državne oziroma 

lokalne politike. Zato se v zadnjem času poskuša spodbuditi vzajemno delovanje vseh vpletenih 

področij za čim večje skupno javno dobro. 
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2.1.1 Splošno o športu     

Šport je temeljna pravica vsakega človeka in prostovoljna dejavnost, ki v marsičem bogati 

kakovost našega življenja. Povezan je z mnogimi področji družbe. Prepleta se z zdravstvom, 

prisoten je na področju vzgoje in izobraževanja, igra vidno vlogo v gospodarstvu, turizmu in 

obrambi. Dotika se okolja, znanosti, kulture in je zaradi svoje interdisciplinarnosti pomemben 

neločljiv del družbenih odnosov, zato ga je nemogoče na kratko dovolj natančno definirati in 

nobena definicija športa ne zajame tako celovito, da ne bi kakšna stvar štrlela zunaj njenih mej 

(Starc idr. 2007, 2–8).  

Po določilih Evropske listine o športu (1992) pomeni "šport" vse oblike telesne dejavnosti, ki 

so s priložnostnim ali z organiziranim ukvarjanjem usmerjene k izražanju ali izboljševanju 

telesne vzdržljivosti, k duševnemu blagostanju in k oblikovanju družbenih odnosov ter 

pridobivanju rezultatov na tekmovanjih na vseh ravneh.  

V zadnjih desetletjih je opaziti trend povečevanja deleža prostega časa. Ta je vedno bolj 

pomemben za kakovost našega življenja, zdravje in družbene stike in za mnoge postaja 

nekakšno življenjsko področje, ki jim služi za osebni razvoj, uveljavljanje in samouresničitev. 

Vedno večkrat ga želijo preživeti ob intenzivnih športnorekreacijskih dejavnostih, med drugim 

tudi takšnih, ki dajejo občutek pustolovščine. Množične oblike športnega udejstvovanja 

pogosto ne zadovoljujejo potreb udeležencev, zato ponudba postaja vse bolj raznolika in 

prilagodljiva, prilagojena manjšim skupinam s specifičnimi rekreacijskimi navadami. Poleg 

individualizacije narašča težnja po čim bolj raznovrstnih doživetjih. Pojavljajo se nove zvrsti, 

na primer soteskanje, raftanje in gorsko kolesarjenje. Dejavnosti, vezane na naravo, se kljub 

gradnji pokritih objektov ne zmanjšujejo, celo pridobivajo veljavo. Ob tem se na eni strani kaže 

večje zavedanje o pomenu varstva narave, po drugi strani pa prihaja do nekaterih ravnanj v 

prostoru, ki negirajo tovrstna zavedanja (odrekanje uporabe osebnega avtomobila, zahteve po 

udobju v gorah ipd.). Dejansko ravnanje je pogosto drugačno od siceršnjega izjasnjevanja za 

zdravo, naravno okolje. Umetno prostočasno okolje in tehnična infrastruktura postajata vse bolj 

celoviti in raznoliki (Jeršič 1999, 49). 

Športna dejavnost vpliva na zdravo telo, druženje ter spoznavanje lastnih zmožnosti. Hkrati 

vpliva na možnost učenja življenjsko pomembnih spretnosti, kot so organizacija, načrtovanje 

lastnega časa, natančnost, vztrajnost, skrbnost (Kajtna idr. 2013, 17–22). Kakovostno 

preživljanje prostega časa je ena od pomembnejših človekovih pravic, zato državi nalaga 

določeno mero odgovornosti, da dejavno sodeluje pri zagotavljanju razvoja prostočasnih 

dejavnosti, ki so v javnem interesu. Generalno gledano je to področje povezano z drugimi 

razvojnimi programi, s kakovostjo bivanja, z zdravjem, izobraževanjem, družinsko in s socialno 

politiko.  

Ne smemo zanemariti tudi prostorskega planiranja na ravni države, ki določa in zagotavlja 

pogoje za razvoj športnih dejavnosti in je povezano s prostorskimi značilnostmi in z varstvom 
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okolja. Investitorji ali uporabniki velikokrat prepoznajo potrebo po rekreacijskih površinah ali 

objektih in zanje izberejo ustrezno lokacijo, a pogosto zmanjka sredstev za njihovo promocijo, 

vzdrževanje in posodabljanje. Zato javne rekreacijske površine velikokrat propadejo ali 

životarijo brez cilja (Leskovec idr. 1999). Raba prostora in prostorske ureditve v zvezi s 

prostočasnimi dejavnostmi morajo upoštevati varstvo naravnih dobrin, zdravega okolja, 

kulturne dediščine in drugih kakovosti naravnega in bivalnega okolja tako, da zadovoljitev 

potreb sedanje generacije ne bo ogrožala prihodnjih generacij. 

2.1.2 Šport kot javna dobrina 

Kot v gospodarstvu tudi na področju športa ločimo dobrine na javne in zasebne. Javne so tiste, 

katerih koristi ni možno razdeliti in jih uživa celotna skupnost, zasebne pa so ravno diametralne 

prvim ter jih je mogoče razdeliti. Učinkovito zagotavljanje javne športne infrastrukture in 

pripadajočih storitev prav gotovo zahteva vladno posredovanje, medtem ko lahko zasebne 

dobrine učinkovito porazdelijo trgi (Samuelson in Nordhaus 2002, 331). Lahko tudi rečemo, da 

so javne dobrine tiste, za katere so stroški uporabe za dodatno osebo nič in posameznikov ni 

mogoče izločiti iz njihove uporabe. Najboljši primer je narodna obramba, ko država varuje 

svojo svobodo za vse prebivalce, ne glede, ali to želijo ali ne, ali posamezniki to plačajo ali ne 

(Samuelson in Nordhaus 2002, 36). Nasprotno je za večino tržnih dobrin značilno, da njene 

koristi lahko hkrati uživa samo en potrošnik (Musgrave in Brewer Musgrave 1989, 43). Ločnica 

med željami in potrebami je pogosto zabrisana. Slednje povzroča nesorazmerje med potrebami 

in željami na eni strani ter dobrinami na drugi strani (Bojnec idr. 2007, 18). Musek (1991, 37, 

po Možina, Zupančič in Postružnik 2010, 295) opredeljuje potrebo kot stanje neravnovesja ali 

primanjkljaja v organizmu, ki ga je treba izravnati, da bi lahko normalno in nemoteno delovali.  

Tako kot dobrine lahko tudi potrebe delimo na javne in zasebne. Javne potrebe predstavljajo 

nenadomestljiv pogoj za življenje in delo posameznika ter se nanašajo na širšo javnost. Tudi te 

morata omogočati država ali lokalna skupnost. Kot eno izmed večjih družbenih sprememb v 

drugi polovici dvajsetega stoletja lahko štejemo bistveno povečevanje deleža časa, ki ga 

velikokrat namenjamo različnim oblikam rekreacije ali turizmu. Ob tem se je izoblikovalo 

prepričanje, da mora za potrebe prebivalcev po prostočasnih dejavnostih v pretežni meri skrbeti 

država ali lokalna skupnost preko javnih služb. Vzroke za takšno razmišljanje lahko najdemo 

na področju politike, gospodarstva ali zgodovine. V povojnem času je država nudila večje 

blagostanje z javnimi dobrinami, katerih cena je bila večinoma nižja od dejanskih stroškov. To 

politično usmeritev so javne službe desetletja izvajale z namenom zadovoljevanja javnih potreb 

v javnem interesu, kajti javna služba naj bi obstajala v dobro celotne družbe ter tako v dobro 

vsakega posameznika znotraj te družbe (Rosen 1999, 5). Vendar sedaj postaja vsem jasno, da 

samo ustrezen preplet javnega sektorja in zasebnega gospodarskega interesa lahko postavlja 

trdne in uspešne temelje za razvojni izziv v iskanju dopolnjujočih se rešitev na področju športa 

in potrebne infrastrukture. 
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2.1.3 Pravna ureditev športa v Sloveniji 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in v njegovem okviru Direktorat za šport sta 

državni instituciji, ki v Sloveniji vsebinsko pokrivata delovanje na področju športa. Direktorat 

za šport opravlja naloge države, ki so opredeljene v Zakonu o športu. Opravlja vse naloge, 

povezane s sofinanciranjem programov športa na državni ravni, ki so v javnem interesu, in skrbi 

za uresničevanje Zakona o športu na vseh področjih, ki zagotavljajo nemoteno delovanje 

športnih organizacij in združenj. Pripravlja tudi vse potrebne podzakonske in druge akte za 

nemoteno sistemsko in materialno podporo športu. 

V maju leta 2017 je bil sprejet nov Zakon o športu (Ur. l. RS, št. 29/17), ki s pravnega vidika 

ureja področje športa. Ta med drugim v 5. členu govori o tem, da lokalna skupnost uresničuje 

svoj javni interes v športu tako, da zagotavlja sredstva za izvedbo letnega programa športa (v 

nadaljevanju LPŠ) na lokalni ravni, načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne športne 

objekte in površine za šport v naravi v lasti lokalne skupnosti ter spodbuja in zagotavlja pogoje 

za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti. Pri tem sta izrednega pomena medsebojno 

usklajevanje in izmenjava informacij glede priprav strokovnih osnov za zakone in podzakonske 

akte, ki urejajo delovanje upravljavcev športnih površin ter določajo pogoje njihovega 

delovanja. Javni športni objekti po tem zakonu so športni objekti, ki so državna lastnina ali 

lastnina lokalnih skupnosti. Javni športni objekt se mora uporabljati v javno dobro in za namene, 

za katere je bil zgrajen in urejen.  

Način uresničevanja javnega interesa v športu je opredeljen z Nacionalnim programom športa 

v Republiki Sloveniji za obdobje 2014‒2023. V njem so postavljeni cilji za podano obdobje ter 

podrobneje opredeljen razvoj športa . Na osnovi tega krovnega programa lokalne skupnosti 

sprejemajo svoje občinsko obarvane programe športa in morebitne razvojne strategije. 

Za delovanje društev je vsekakor pomemben akt Zakon o društvih (Ur. l. RS, št. 64/11). Pri 

vseh športnih in drugih prireditvah se upoštevajo še drugi zakoni in podzakonski akti, 

izpostavimo samo Zakon o javnih zbiranjih (Ur. l. RS, št. 113/05) in Zakon o varnosti in zdravju 

pri delu (Ur. l. RS, št. 43/11). Pri omenjanju zakonodaje ne moremo mimo dveh pomembnih 

evropskih listin, in sicer Evropske listine o športu (15. 5. 1992) ter že večkrat omenjene Bele 

knjige o športu Evropske unije (10. 7. 2007).  

2.2 Ekonomski vidiki športa 

Izrazi, kot sta "športna industrija" ali "športno poslovanje", se redno uporabljajo na nacionalni 

in tudi na mednarodni ravni. Manj gotovo pa je, kaj s temi izrazi opredeljujemo. V Združenih 

državah Amerike se športno poslovanje nanaša predvsem na večja profesionalna športna 

moštva, ki ustvarjajo velike prihodke preko sponzorstva, reklam, plačil za televizijske pravice 

in vstopnin gledalcev. V evropskem kontekstu je športna industrija veliko širši pojem in zajema 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/zakonodaja/Veljavni/Sport/NACIONALNI_PROGRAM_SPORTA_V_RS_2014-2023_VERZIJA_ZA_TISK.docx
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2969
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tudi organizacije, ki sodelujejo pri dobavi blaga in storitev na celotnem področju športa, 

vključno s športno rekreacijo. Številne evropske države so prvič poskusile oceniti gospodarsko 

pomembnost športa v letu 1980, kot del usklajenega projekta Sveta Evrope (Jones 1989). 

Belgija, Danska, Finska, Francija, Nemčija, Nizozemska in Združeno kraljestvo so v okviru 

tega projekta izvedle študijo o gospodarskem pomenu športa. Nekatere od teh držav so študijo 

ponovile leta 1990. V teh državah je bil šport prvič prikazan kot pomemben del nacionalnega 

gospodarstva in je predstavljal delež do dva odstotka za obe področji, tako BDP kot zaposlenost. 

Glede na dokaj velik gospodarski pomen športa so nekatere vlade še večkrat ponovile te študije 

in analize. Združeno kraljestvo je kot del projekta Sveta Evrope to ponovilo v letih 1985 in 

1990. Raziskave so nadaljevali še v letih 1995, 1998, 2001 in 2004. Te so pokazale, da se je 

delež BDP kot števila zaposlenih, ki odpade na področje športa, enakomerno povečeval od leta 

1985 do leta 2004. 

Šport kot pomemben sektor gospodarske dejavnosti, proizvede okoli 2 odstotka svetovnega 

BDP (Evropska komisija 2011, 8). Na območju EU znaša delež športa 1,76 odstotka celotne 

bruto dodane vrednosti. Ob upoštevanju multiplikacijskih učinkov je delež športa celo do 2,98 

odstotka celotnega BDP v EU. Poleg tega se je izkazalo, da je rast v športnem sektorju delovno 

intenzivna, kar se odraža v višjem deležu športa v celotnem zaposlovanju EU (do 2,12 odstotka) 

v primerjavi z BDP (Uradni list EU, št. 2012/C 393/06). 

V nasprotju s socialnim in z zdravstvenim vidikom športa, je ekonomski vidik na področju EU 

še vedno relativno zanemarjen, saj podatki o športnem sektorju niso neposredno vidni v 

nacionalnih računih posameznih držav. Potrebnega je dosti analitičnega znanja, da se kategorije 

nacionalnih računov razčlenijo v komponente, ki so povezane s športom. Tudi podatkov z 

rezultati o gospodarskih vidikih športa je veliko manj, kot je na voljo podatkov, povezanih z 

zdravstvenim in s socialnim vidikom športa. Žal se pri raziskavah na ekonomskem področju 

športa bolj zanašamo na sekundarne analize podatkov (predvsem iz statističnih uradov). 

V obdobju od zadnje finančne krize do danes so bile države članice EU zaradi nastale situacije 

primorane porabiti denar čim bolj gospodarno in učinkovito. Zato je pomembno, da so športne 

politike na vseh ravneh osnovane na čim bolj zanesljivih podatkih, ki morajo biti primerljivi za 

celotno EU. V Beli knjigi o športu (10. 7. 2007) je poudarjeno, da je pri oblikovanju politike in 

ustreznih ukrepov za njeno izvajanje treba temeljiti na dokazih. Takšen način dela je odprl pot 

za dejavnost delovni skupini EU za šport in ekonomijo, ki je začela z delom na področju 

športnih satelitskih računov (v nadaljevanju SSA) na nacionalnih ravneh.  

Ena od pomembnejših nalog uradne statistike je ne samo to, da uporabnikom zagotavlja 

podatke, ki jih potrebujejo, ampak tudi, da podatke spreminja v informacije, ki nato ustvarjajo 

znanje in vedenje. Za oblikovanje športnih politik na različnih stopnjah je potrebna trdna baza 

podatkov, vključno s primerljivimi podatki za celo EU glede družbenih in gospodarskih vidikov 

športa. To nam na ravni EU omogoča merjenje gospodarskega pomena športa s pomočjo SSA 

(Evropska komisija 2011). Satelitski račun je statistični okvir za merjenje gospodarskega 
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pomena neke panoge (v našem primeru športnega sektorja) v nacionalnem gospodarstvu. SSA 

filtrira nacionalne račune za dejavnosti, povezane s športom, da nato izloči vse s športom 

povezane dodane vrednosti. SSA prikazujejo zelo podrobno metodologijo za merjenje velikosti 

gospodarske dejavnosti, ustvarjene v preučevanem sektorju. To je mogoče izvesti tako, da se 

ohrani skladnost z nacionalnim računom. Računi so usklajeni med evropskimi državami s 

soglasjem o opredelitvi športne panoge, kateri njeni sektorji, kategorije in podkategorije so 

relevantni za spremljanje. 

Omenjena metodologija se je kot vodilna za ocenjevanje ekonomskih vidikov športa začela 

uporabljati v letu 2006. V Beli knjigi o športu iz leta 2007 je Evropska komisija zapisala, da se 

bo v tesnem sodelovanju z državami članicami prizadevala za oblikovanje enovite evropske 

statistične metode za merjenje gospodarskega vpliva športa na osnovi statistike nacionalnih 

proračunov za ta namen, ki bi čez čas lahko vodila do boljšega skupnega evropskega SSA. Pred 

tem je bila med avstrijskim predsedovanjem EU v letu 2006 podana pobuda za razvoj in 

oblikovanje okvirov SSA ter ustanovljena delovna skupina za področje ekonomije in športa. Na 

Dunaju je bilo doseženo soglasje o treh glavnih dejavnostih te skupine: 

‒ merjenje deleža športnega sektorja v BDP in učinkov športa na zaposlenost, dodano 

vrednost ter kupno moč v državah članicah in na ravni EU, 

‒ merjenje dinamike na področju športa v daljšem časovnem obdobju, 

‒ pridobivanje zanesljivih podatkov, ki bodo osnova za prihodnje odločanje na področju 

športa. 

V večini držav članic EU je prispevek športa k njihovi ekonomiji še vedno močno podcenjen. 

Osnovne statistične publikacije mnogih držav članic vsebujejo zelo malo podatkov o športnem 

sektorju. Državne statistike se prevečkrat osredotočajo samo na majhen del tistega, kar se na 

splošno razume kot šport. Zanemarja se njegova pomembna vloga v trgovini na drobno in 

turizmu. Marsikaj v zvezi z gospodarsko dejavnostjo športa ni zajeto v športnih statistikah ali 

SSA. Tako niso zajeti socialni vidiki športa in prostovoljstvo kot pomemben del tega področja. 

V statistični zajem podatkov so seveda vključena redna delovna mesta s področja športa, če pa 

prostovoljec brezplačno pomaga urejati in čistiti okolico ali dela v klubskih prostorih, to ni 

vključeno v gospodarski rezultat. Za večino evropskih gospodarstev predstavlja šport najvišjo 

obliko prostovoljstva, vendar pa nobena od teh dejavnosti prostovoljcev ni vključena v 

nacionalnih računih ali SSA. Omenjeni način dela vodi do določenega razhajanja med 

razumevanjem statistično podprtega sektorja ekonomije športa in celovitega razumevanja 

športnih dejavnosti. Zato je primerno, da se še v naprej spodbuja države članice in EU kot 

celoto, k zbiranju uporabnejših statističnih podatkov s področja športa. 

Naslednje pomembno dejstvo je, da morajo naložbe v programe ter infrastrukturo za šport in 

rekreacijo vplivati na dvig konkurenčnosti celotnega področja športne sfere. Kot primer imamo 

pri tem v mislih razne športno-rekreativne, turistične ali prireditvene dejavnosti. Ne smemo 

pozabiti na to, da morajo investicije v programe ter infrastrukturo za šport in prosti čas zviševati 
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povpraševanje po športnih in rekreativnih dejavnostih, storitvah in proizvodih, ki preko 

multiplikacijskih učinkov vplivajo na druge gospodarske panoge, kot so turistična, prireditvena, 

panoga posebne prehrane in napitkov, športne opreme in rekvizitov, športna medicina, 

fizioterapevtske in druge storitve, ter s tem ugodno vplivati na gospodarsko rast ter 

zaposlovanje. 

2.3 Šport in turizem 

Športni turizem lahko opredelimo kot podskupino turizma za tiste uporabnike, ki želijo obiskati 

določene turistične destinacije, kjer so lahko športno dejavni ali pa je športno udejstvovanje 

zanje najvažnejši motiv potovanja. V turistično razvitih državah postajata šport in turizem 

vedno bolj povezana. Tudi v prihodnosti kaže, da bo šport kot turistični proizvod vedno bolj 

pomemben in zaželen. Še zlasti pomemben je razvoj turističnih proizvodov, ki v naravi 

združujejo šport oz. športno-rekreativne dejavnosti in turizem (Berčič idr. 2010, 15) 

Pomembna oblika športnega turizma je športno dejavni turizem, kjer so uporabniki neposredno 

dejavni na različnih športnih področjih. Pogosto potujejo tudi zaradi udeležbe na športnih 

prireditvah, ogleda športnega dogodka ali športne znamenitosti, kot so na primer znani 

nogometni stadioni. Za športni turizem obstaja v zadnjih letih vse več zanimanja. V Sloveniji 

se po nekaterih ocenah giblje delež športno dejavnih turistov okoli 9–10 odstotkov vseh gostov 

(SURS). Vendar lahko trdimo, da imamo pri nas naravne danosti, klimatske razmere in relief, 

ki omogočajo nadaljnjo rast in razvoj te perspektivne veje turizma. 

Nacionalni program športa za obdobje 2014–2023 (Ur. l. RS, št. 26/14) spodbuja razvoj 

športnega turizma, ki skladno z začrtanim razvojem turizma izhaja iz vizije, da bo ta temeljil 

na trajnostnem razvoju in bo kot uspešen gospodarski sektor narodnega gospodarstva ključno 

prispeval k družbeni blaginji in ugledu naše države v svetu.  

Slovenija postaja vse bolj priljubljena turistična destinacija in to ne samo v poletni turistični 

sezoni, ampak preko celega leta. V srednji Evropi ima središčno geografsko lego, bližino morja 

in je dobro dostopna ter vključena v tranzitne poti EU. Zaznamuje jo bližina svetovnih atrakcij 

(Benetke, Salzburg, Dunaj), pestrost naravnega okolja, neokrnjena narava in njene naravne 

znamenitosti, predvsem pa velika koncentracija različne ponudbe na relativno majhnem 

prostoru ter lahka dostopnost. Razpršenost in relativna majhnost turističnih centrov nam 

predstavljajo pri razvoju določeno prednost, ki je alternativa množičnemu turizmu. Po drugi 

strani pa to zaradi nerazvite prometne infrastrukture pomeni nepovezano, razpršeno turistično 

ponudbo in premajhen obseg nastanitvenih objektov različnih kakovosti. Priložnosti razvoja 

turističnega gospodarstva se kažejo v možnostih ponudbe pristnih, naravnih in kulturnih 

avtentičnih turističnih proizvodov in programov (prehrana, domača obrt) ter v razvijanju 

turističnih centrov glede na sodobne turistične trende (zdraviliški, obmorski, gorski, poslovni, 

podeželski turizem). Zaradi naravnih danosti v Sloveniji, ki pomembno vplivajo na športno 
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dejavnost v naravi, igra dokaj pomembno vlogo gorski turizem. To področje vsebuje različne 

športno-turistične storitve, ki pri svojem izvajanju vključujejo hojo, smučanje, plezanje, gorsko 

kolesarjenje ter posebno infrastrukturo, ki je namenjena temu področju. Pri tem imamo v mislih 

gorske postojanke kot posebne nastanitvene objekte, različne mreže pešpoti, posebne trase za 

gorsko kolesarjenje in tudi različne žičniške naprave. 

Razvoj turizma in prostočasnih dejavnosti ter njihov vpliv na okolje v Sloveniji lahko razdelimo 

na tri ključna obdobja. Do sredine preteklega stoletja je prevladoval klasični turizem 

zdraviliškega tipa, povezan s klimatskimi značilnostmi, termalnimi in z mineralnimi izviri, 

morsko obalo in razmeroma skromnim številom gostov iz premožnejših skupin prebivalstva. 

Športni turizem za širše ljudske množice je bil takrat povezan s pohodništvom in z gorništvom 

ter kopanjem v naravnih kopališčih. V dejavnost je bilo vključenih sorazmerno majhno število 

prebivalcev. Ta se je v prostoru odražala s posegi, ki niso bili posebno izraziti po obliki, obsegu 

in številu lokacij ter obremenitvah okolja.  

Po drugi svetovni vojni je zaradi družbenih sprememb turizem začel pridobivati pomen in 

množičnost. To je bil čas ekspanzije hotelskega turizma ob morju in v večjih mestih, ki ga je 

spremljal živahen razvoj planinske dejavnosti in zimskih športnih rekreacijskih središč. 

Turistična infrastruktura se je dopolnjevala tudi z različnimi javnimi športnimi površinami in 

objekti ob turističnih nastanitvah, v mestih in večjih naseljih. Za to obdobje so zaradi hitre rasti 

značilne prve resnejše prostorske in okolijske težave. Domačim gostom so se v tem obdobju v 

vedno večjem številu pridruževali tuji gostje. 

Proti koncu 20. stoletja je turizem kot gospodarska panoga že igral pomembno vlogo in obenem 

imel velik potencial za nadaljnji razvoj in krepitev svojega položaja. Vojna na področju Balkana 

se je odrazila v zmanjšanem obisku tujih gostov in posredno tudi v zmanjšani ponudbi 

prenočitvenih objektov. Za ta čas je značilno zaostajanje v razvoju panoge, ki je opazno še 

danes in se kaže v zaostanku za poslovnimi uspehi iz začetka devetdesetih let. V tem kratkem 

obdobju je bil značilen izjemno visok dnevni obisk obale in smučarskih središč, ki ga je 

spremljalo spoznavanje novih območij Slovenije ter gradnja novih objektov in razvoj ponudbe 

v zdraviliških krajih. Vzporedno se je širila tudi ponudba športnega turizma in različnih 

adrenalinskih doživetij. Danes si ne moremo predstavljati delovanja in razvoja posameznih 

turističnih središč brez celovite in tudi dodatne športno-turistične ponudbe (Berčič idr. 2010, 

27). Tu lahko omenimo tudi zdravstveni turizem, ki ima z vključenimi športnimi programi med 

posameznimi vrstami turizma pomembno mesto. Pri tem posamezni turisti živijo v določenem 

turističnem okolju svoj običajen življenjski slog, vendar pa del časa namenjajo raznolikim 

zdravstveno-preventivnim in športno-rekreativnim programom (Berčič idr. 2010, 96). 

Z vidika prostora in okolja je mogoče v zadnjem času zaznati zaskrbljujoče dejstvo, da nekatere 

nove ureditve izgubljajo stik z lokalno identiteto, krajino in arhitekturo ter se stapljajo z 

nekakšnim univerzalnim okoljem za preživljanje prostega časa. Širše gledano to lahko vodi k 

izgubi identitete dejavnosti, s čimer upada konkurenčnost naše ponudbe. V tem času lahko z 
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iskanjem priložnosti za hiter in varen zaslužek storimo to napako, da bodo ključne kulturne in 

prostorske značilnosti izgubile vrednost, preden bodo sploh zaživele kot celovita turistična 

ponudba dežele. Za večjo težavo zadnjih let lahko opredelimo zanemarjene javne površine za 

športne in ostale prostočasne dejavnosti v bivalnih okoljih stanovanjskih naselij, posameznih 

ustanovah in turističnih objektih. Določen problem za prostor in okolje predstavlja masovno 

obiskovanje alpskega sveta in morske obale, kamor se usmerjajo izletniki s celotnega območja 

države in tuji turisti. Zato je na teh območjih (alpski svet), kamor spada tudi OT, treba poskrbeti 

za čim bolj uspešno povezavo različnih razvojnih pobud ter ustreznega prostorskega 

načrtovanja. 

2.4 Šport in zdravje 

Športna rekreacija je vsaka dejavnost, ki pripomore k povečanju ali vzdrževanju naše kondicije 

in splošnega zdravstvenega stanja. Predstavlja tisto pojavno obliko športa, ki v največji meri 

odraža pridobljene navade za zdrav življenjski slog in pozitivno življenjsko naravnanost. Te 

navade si ljudje pridobimo skozi druge različne pojavne oblike organizirane športne dejavnosti, 

ki imajo vpliv na različne ciljne skupine in se med seboj povezujejo in prepletajo. Za vse športne 

dejavnosti so značilni skupni cilji – trajne športne navade, motivacija za dejavno, zdravo in 

zanimivo preživljanje prostega časa v vseh obdobjih življenja, možnost samopotrjevanja, 

izboljševanje telesne pripravljenosti in konec koncev družbeno najpomembnejši cilj – 

prevzemanje odgovornosti za lastno zdravje. 

Danes na svetu v mestih živi več kot polovica prebivalstva. Pred sto leti je bil ta delež občutno 

manjši in ga je predstavljalo le okrog 10 odstotkov vsega prebivalstva. Velikost mest in 

posledično stopnja urbanizacije strmo naraščata. Avstralija, Nova Zelandija, Severna Amerika 

in Evropa so najbolj urbanizirani deli sveta, v katerih deleži urbanega prebivalstva dosegajo od 

75 do 80 odstotkov (SLONEP 2011). V Sloveniji skoraj polovica prebivalcev živi v mestnih in 

primestnih območjih (SURS). Na kakovost bivanja poleg gostote naseljenosti na teh območjih 

vplivata način bivanja in pravilna raba mestnih zemljišč. K sreči zadostno število zelenih in 

drugih rekreacijskih površin opravlja svojo funkcijo. Tam se dogaja vsakodnevna sprostitev 

prebivalcev in doživetje narave v mestu ter ohranjanje zdravja. Namenjena so igri in rekreaciji, 

imajo pa tudi pomembno vlogo pri oblikovanju podobe mesta. 

Pomen povečane fizične dejavnosti v zdravstvene namene je splošno prepoznan trend. 

Spremenjeni družbeno-politični trendi ter način dela, predvsem v urbanih področjih, so 

narekovali določene usmerjene ukrepe na tem področju. Na ravni EU je bila v letu 2006 

ustanovljena delovna skupina za zdravje in šport, ki naj bi prispevala k razvoju novih pobud ter 

izmenjavi informacij o najboljših praksah s tega področja. Evropska komisija je v svoji Beli 

knjigi o športu iz leta 2007 orisala svoje prepričanje, da morajo države članice in seveda tudi 

EU kot krovna organizacija konkretneje pristopiti k izvajanju proaktivnih ukrepov za povečanje 

fizične dejavnosti prebivalstva in zmanjševanje prekomerne telesne teže V njej je tudi 
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poudarjena krepitev javnega zdravja s telesno dejavnostjo. Predlaga nove smernice za telesno 

dejavnost, ki so bile leta 2008 neformalno potrjene od ministrov za šport držav članic. 

Dokument sestavlja 41 smernic in priporoča, kakšne politike in uporabne prakse je mogoče 

uporabiti, da bi državljanom olajšali telesno dejavnost kot del njihovega vsakdanjega življenja. 

V maju leta 2011 je Svet EU v svoji resoluciji o delovanju na področju športa revidiral teme v 

Beli knjigi in se odločil na novo podati pomembnost številnim izmed njih (Europolitics 2011).  

Vzgibi posameznikov za rekreiranje so različni. Eden izmed glavnih vzrokov je običajno naše 

dobro počutje. To vsekakor izhaja iz ojačenega mišičnega in kardiovaskularnega sistema, 

izboljšanega koordinacijskega sistema in izgube ali vzdrževanja pravilne telesne teže. Pogosta, 

če ne kar redna, telesna dejavnost nam pomaga pri izboljšanju našega imunskega sistema in 

preprečuje nastanek bolezni. Izvedene znanstvene raziskave (Fabre idr. 2002, 415‒421) z 

različnih področij so dokazale, da ima rekreacija poleg vpliva na telesno zdravje tudi pozitiven 

vpliv na nekatere psihične funkcije. Z nevrofiziološkega vidika telesna vadba spodbuja 

nastanek ter regeneracijo novih živčnih celic v možganih, predvsem v centrih za spomin in 

učenje. Pozitivno vpliva tudi v postopkih zdravljenja nekaterih psihičnih težav, kot sta depresija 

in anksioznost, ter pri zavlačevanju pojavljanja simptomov nekaterih nevrodegenerativnih 

bolezni.  

Rekreacija v Sloveniji je v zadnjih letih v velikem porastu (Slabe Erker idr. 2012, 45), s tem pa 

tudi poškodbe, ki jih med rekreativci ni malo. Ob tem se nam zastavita vprašanji, pri katerem 

športu se lahko najhitreje poškodujemo in kako preprečiti te poškodbe. Po splošnih trditvah je 

na prvem mestu mali nogomet. Do poškodb prihaja tudi pri ostalih športih z žogo, kjer je 

prisoten stik med igralci. Najpogostejši je zvin gležnja, sledijo mišične poškodbe in nategi 

različnih nožnih mišic ter poškodbe kolena. Prihaja tudi do zlomov kosti, ki so redkejši. Pri 

individualnih športih je dokaj nevaren tek, kjer prihaja do zvinov gležnja in kroničnega vnetja 

Ahilove tetive. Kolesarjenje velikokrat pripomore k bolečinam v križu. Ob tem je treba 

poudariti, da so to množični športi, kar statistično gledano ne pomeni, da so ti športi bolj nevarni 

kot ostali (Boh 2016). Večina poškodb, ki se pripetijo pri rekreaciji, je lahkih oziroma zmernih 

in za sanacijo ne potrebujejo daljšega časa. Treba je paziti, da se poškodovani ne vrnejo prehitro 

nazaj k vadbi, saj to lahko vodi v kronično poškodbo, ki povzroča težave tudi v običajnem 

življenju in ne samo pri športnem udejstvovanju.  

Cilji vadbe morajo biti skrb za zdravje, druženje in zabava, brez prevelike želje po 

tekmovalnosti, ki lahko vodi v skrajnost. Pozitivna plat rekreacije je vendarle veliko večja od 

te malo bolj temne strani vabe. Telesna vadba je poceni, glede na vse pozitivne vplive, ki jih 

ima na našo fizično pripravljenost in zdravje, kot tudi na telesno samopodobo in samozavest. 

Zdrav posameznik in posledično z njim zdrava družba pustita velik pozitiven pečat na 

družbeno-ekonomskem stanju posamezne države in seveda celotne EU.  
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3 ŠPORTNA INFRASTRUKTURA IN NJENO UPRAVLJANJE 

Zadovoljstvo uporabnikov temelji na ustreznem razvoju športne infrastrukture, ta pa na 

strategiji razvoja, katere pomemben del so postavljeni standardi investiranja v infrastrukturo za 

šport in prosti čas. Kot prvega od teh standardov lahko omenimo učinkovitost naložb v športno 

infrastrukturo, s katero investitorji pridobijo večji družbeno-ekonomski vpliv takšne investicije 

na razvoj lokalne skupnosti.  

Športna infrastruktura, ki jo je ali bo gradila in upravljala država ali lokalna skupnost, mora biti 

večnamenska. S tem bo gradnja, upravljanje, obratovanje in vzdrževanje lažje, okoljsko in 

socialno odgovorno, ekonomsko učinkovito in usmerjeno v trajnostni razvoj okolja (Nacionalni 

program športa 2014, 30-31). Vsaka takšna infrastruktura mora izboljšati razmere za telesno 

dejavnost ljudi v lokalnih skupnostih (kakovost, varnost, dostopnost) in ponudbo ostalih 

programov ter storitev (prireditve, turizem, zdravstvo). Upoštevanje teh smernic in odgovorno 

koriščenje naravnih virov, kot so prostor, zrak, voda, energija, bo prav gotovo pripomoglo k 

prepotrebnemu zviševanju okoljske in družbene odgovornosti. 

Javno športno infrastrukturo je treba graditi skladno z vsemi standardi in normativi načrtovanja, 

gradnje, upravljanja, obratovanja in vzdrževanja. Uporaba javnih, organizacijskih, človeških, 

finančnih in materialnih virov naj bo pregledna, skladna z zakoni in pod stalnim javnim 

nadzorom. Samo na takšen način bodo lahko izvajalci na športnih površinah in objektih izvajali 

in ponujali kakovostne, sodobne, inovativne, raznovrstne, varne (varna uporaba objektov in 

površin, varna izvedba programov) in dostopne programe ter storitve s področja telesnih 

dejavnosti, športa, prireditev in drugih področij. Našteto je pomembna osnova za krepitev 

zadovoljstva vseh uporabnikov te infrastrukture. 

3.1 Pravna ureditev športne infrastrukture v Sloveniji 

Športna infrastruktura v Sloveniji je največkrat objekt v javni rabi, saj je njegova uporaba 

namenjena vsem pod enakimi pogoji. Glede na način rabe jih delimo na javne površine in 

nestanovanjske stavbe, namenjene javni rabi. Te »nestanovanjske stavbe v javni rabi« lahko 

razumemo kot javne športne objekte, ki jih je definiral Zakon o športu (Ur. l. RS, št. 29/17). So 

pa športna infrastruktura tudi javne površine, katerih raba je pod enakimi pogoji namenjena 

vsem (to so na primer javne ceste, parki, zelenice), kot tudi ostale rekreacijske površine in 

smučišča. 

Žal trenutno še ni povsem natančno določen status infrastrukture za šport in prosti čas, ki se 

zato lahko uvršča v različne sektorje. Kot javna služba se uvršča v javni sektor. Kot 

infrastruktura, na kateri se izvaja šolska športna vzgoja, se uvršča v sektor vzgoje in 

izobraževanja. Kot športna infrastruktura, ki omogoča športno vadbo in tekmovanja, se uvršča 

v šport. Kot del športne panoge se lahko uvršča v gospodarstvo. Kot javna komunalna 
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infrastruktura se uvršča v sektor infrastrukture. Določitev statusa te infrastrukture je pomembna 

za vzpostavitev učinkovite upravljavske strukture, njeno financiranje, razvojne usmeritve in 

možnosti ter ekonomske potenciale. 

Najpogostejša športna infrastruktura so posamezna večja športna središča, športni objekti in 

vadišča, ki obsegajo igralne površine in spremljajoče funkcionalne prostore, namenjene 

obratovanju posamezne športne infrastrukture. Objekt je po definiciji 2. člena Zakona o graditvi 

objektov (Ur. l. RS, št. 102/2004) s tlemi povezana stavba ali gradbeni inženirski objekt, narejen 

iz gradbenih proizvodov in naravnih materialov, skupaj z vgrajenimi instalacijami in s 

tehnološkimi napravami. 

Zakonski okviri za upravljanje športne infrastrukture so dokaj široki, a v naši zakonodaji 

nimamo ustreznega zakona ali podzakonskega akta, ki bi usmerjeno obravnaval težavo 

delovanja na omenjenem področju. Pri izgradnji novih športnih površin se pri pripravi projektne 

dokumentacije in gradnji smiselno uporabljajo zakoni in podzakonski akti s področja graditve 

in urejanja prostora. Prav tako se ti upoštevajo pri izdelavi vlog za kandidature za pridobivanje 

javnih sredstev. To so Zakon o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 102/04), Zakon o urejanju 

prostora (Ur. l. RS, št. 110/02), Zakon o vodah (Ur. l. RS, št. 67/02), Zakon o splošnem 

upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06) in Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 39/06). 

Za upravljanje športnih površin ter objektov in gospodarjenje z njimi se smiselno uporabljajo 

naslednji zakoni in podzakonski akti: Stanovanjski zakon (Ur. l. RS, št. 69/03), Obligacijski 

zakonik (Ur. l. RS, št. 97/07), za kopališča Zakon o varstvu pred utopitvami (Ur. l. RS, št. 

44/00), za smučišča Zakon o žičniških napravah za prevoz oseb (Ur. l. RS, št. 126/03), Zakon 

o varnosti na smučiščih (Ur. l. RS, št. 44/16) in še Zakon o planinskih poteh (Ur. l. RS št. 61/07) 

s svojimi petimi podzakonskimi akti. 

Ostala dela v zvezi z upravljanjem in vzdrževanjem se opravljajo skladno z načeli Zakona o 

javnem naročanju ZJN-3 (Ur. l. RS, št. 91/15), Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja 

(Ur. l. RS, št. 94/07), vsakokratnim Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, ki 

vpliva na Zakon o javnem naročanju, Zakonom o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11) in 

Zakonom o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS, št. 98/04). 

Pri športnih objektih in njihovem upravljanju se nam poleg že prej omenjene zakonodaje 

pojavljata še Zakon o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91) in Uredba o uvedbi in uporabi enotne 

klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena (Ur. l. RS, 33/03). 

3.2 Upravljanje in vzdrževanje športne infrastrukture v Sloveniji 

V večini primerov so v Sloveniji lastnice infrastrukture za šport in prosti čas občine ter država. 

Pojavljajo se različne oblike upravljanja, pri čemer je najpogostejša oblika upravljanja javni 

zavod v lasti lokalne skupnosti. Le v manjšem obsegu se pojavljajo drugi lastniki. Zato 
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največkrat sistem upravljanja in financiranja teh infrastruktur določajo občinski sveti. V tem 

procesu je zelo pomembno zagotavljanje celovitih informacij glede sodobnih trendov pri 

načrtovanju, gradnji ter upravljanju in vzdrževanju površin za šport in prosti čas. Odločanje 

občinskih svetov glede naložb ali cenovne politike mora temeljiti na veljavnih standardih ter 

normativih in ne sme podleči všečnosti uporabnikov ali političnim interesom. V 

postkeynesianski teoriji cene ne odražajo zgolj tekočega povpraševanja, temveč tudi načrte 

glede prihodnjih investicij. Dodatne investicije namreč povečujejo tehnično opremljenost dela, 

s tem pa vplivajo na rast tehničnega napredka in produktivnosti v času ter na širjenje 

proizvodnega asortimenta in s tem zadovoljstva kupcev (Žižmond in Novak 2006, 12). V praksi 

sta uspešno upravljanje športnih površin in zadovoljstvo uporabnikov velikokrat v navideznem 

nasprotju, vendar se morajo na koncu cilji obeh deležnikov za skupno dobro poenotiti.   

Javna športna infrastruktura mora biti zgrajena za zadovoljevanje čim širših potreb lokalne 

skupnosti. Njeno obratovanje in vzdrževanje je treba v čim večji meri financirati iz rednega 

poslovanja te infrastrukture, trženja programov in storitev. Večji in dražji športni objekti ali 

površine po svoji funkciji ne smejo biti namenjeni samo izvedbi športnih prireditev, kajti 

lokalne skupnosti in športni uporabniki nimajo veliko možnosti za ekonomično upravljanje, 

učinkovito vzdrževanje, razvoj inovativnih programov ter vzdržno financiranje samo na osnovi 

trženja športnih storitev. Večje pokrite športne dvorane so lahko gospodarsko učinkovite s 

pomočjo dodatnih kulturnih in zabavnih prireditev, če se stroški poslovanja ter porabljeni 

energetski resursi maksimalno uravnotežijo. Želja lokalne skupnosti po ekonomični izrabi 

športne infrastrukture lahko vodi v pretežno uporabo za tak namen. Takšna »gospodarna« 

rešitev ni storjena ne v dobro uporabnikov in ne v dobro ekonomije upravljanja. Prepogosta 

uporaba športnih objektov za druge namene onemogoča normalno koriščenje športnim 

uporabnikom. Zato velikokrat šepa tudi pravilno vzdrževanje te infrastrukture. Gospodarno 

upravljanje vsekakor ni enostavno, saj vedno niha med ekonomijo in zadovoljstvom 

uporabnikov. 

Pri podrobnejšem pregledu upravljanja športne infrastrukture nam hitro postane jasno, da je 

mogoče ekonomično upravljati, gospodariti in vzdrževati le določene objekte (Združenje 

športnih centrov Slovenije 2007). Ekonomsko potratni objekti, kot so na primer manjša mestna 

smučišča, pokrita kopališča ali drsališča, brez subvencioniranja občin in države ter bogatih 

profesionalnih klubov, ki najemajo te športne površine po tržni ceni, nikakor ne bi mogli 

zagotavljati ustreznega standarda športnih površin in njihovega kolikor toliko nemotenega 

poslovanja.  

Večina športnih zavodov, društev ter javnih gospodarskih služb na področju športne 

infrastrukture se iz leta v leto ubada z izgubami. Če ustanovitelj opravlja svojo funkcijo in hoče 

v čim večji meri zadostiti javnemu interesu, mora upoštevati nastale stroške upravljanja, 

vzdrževanja in investicijske dejavnosti ter zagotoviti morebitna manjkajoča sredstva. 

Paradoksalna želja lokalne skupnosti pa je zagotoviti vsem uporabnikom čim nižjo ceno 
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uporabe športne površine. Če se za nastale stroške upravljanja športne infrastrukture določi 

izhodna cena, ki naj zagotavlja »javni interes«, torej možnost uporabe čim večjemu številu 

športnikov in obiskovalcev, mora v takšnem primeru manjkajoča sredstva zagotoviti lokalna 

skupnost. Vedno je izredno težko prevaliti tržno ceno na širši krog rekreativnih uporabnikov, 

saj bi s tem upadla množičnost uporabe in tudi zadovoljstvo uporabnikov, kajti cena je eden 

izmed glavnih dejavnikov zadovoljstva.  

V večini slovenskih občin se po mnenju upravljavcev pogoji upravljanja športnih objektov in 

površin kljub boljši gospodarski situaciji ne izboljšujejo skladno s pričakovanji. Upravljavci se 

ubadajo s težavami pri gospodarnem upravljanju, ekonomičnem obratovanju in učinkovitem 

vzdrževanju, kar naj bi vodilo k povečanju zadovoljstva uporabnikov. V Sloveniji prihaja do 

določenih sprememb upravljanja javne infrastrukture za šport, vendar niso vse skladne z 

zakonodajo in ne zagotavljajo trajnostnega razvoja tovrstne dejavnosti v lokalnih skupnostih. 

Za usmerjen in trajnostni razvoj športa v lokalnih skupnostih je treba zagotoviti profesionalno 

upravljanje športnih površin ter razvoj inovativnih športnih in prostočasnih programov, ki bodo 

vključevali strokovno usposobljene ljudi v društvih. Upravljanje javne infrastrukture mora 

postati del strategije razvoja športa po posameznih občinah. 

»Povprečne« rekreativne površine v Sloveniji, ki jih uporabljajo športniki, po Zakonu o graditvi 

objektov (Ur. l. RS, št. 102/04) spadajo med enostavne objekte. To so konstrukcijsko manj 

zahtevne gradnje, ki ne potrebujejo statičnega preverjanja, niso namenjene bivanju in nimajo 

večjega vpliva na okolje. To so lahko tudi pomožni objekti (na primer ograje), ali začasni 

objekti, kot so gostinski objekti ob športnih prireditvah, ter vadbeni objekti – samostojne enote, 

namenjene športu in rekreaciji na prostem. Enostavni objekti, statistično gledano, predstavljajo 

največji del glede na ostalo športno infrastrukturo. Imamo pa seveda tudi zahtevne objekte. To 

so tiste nestanovanjske stavbe, pri katerih seštevek vseh prostornin presega 5000 kubičnih 

metrov in so višje od 10 metrov. Zahtevni objekti so tudi gradbene inženirske konstrukcije na 

področju športne infrastrukture, npr. objekti za prevoz oseb (žičnice) in zahtevnejši športni 

objekti, kot so smučarske skakalnice in podobno. 

Lokalna skupnost lahko z občinskim odlokom opredeli, da za izgradnjo nekaterih enostavnih 

objektov investitorju ni potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja. Na splošno velja, da je tudi 

za enostavne objekte treba pridobiti gradbeno dovoljenje, le obseg potrebne dokumentacije je 

manjši. Nekateri vadbeni objekti so v Zakonu o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 102/2004) 

posebej našteti. To so enostavni objekti, namenjeni športu in rekreaciji na prostem, kot so 

nogomet, odbojka, rokomet, tenis, golf, vzletišča za zmaje, ultralahka letala in druga podobna 

športna vzletišča, rekreacijsko jahanje, kolesarjenje, trimsteze ter druga podobna 

športnorekreacijska igrišča na prostem.  
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3.3 Upravljanje športne infrastrukture s pomočjo sistema MPSI 

Upravljanje športne infrastrukture lahko smatramo kot usmerjeno vodenje in delovanje, za 

zagotovitev njene nemotene uporabe. Pri tem poteka stalen proces, ki s finančnega in z 

operativnega stališča zagotavlja optimalno obratovalno sposobnost objektov in ohranjanje 

njihove vrednosti, ob pogoju, da so ti uporabnikom čim bolj cenovno dostopni. Osnovno vodilo 

vsakega lastnika ali upravitelja športne nepremičnine je čim nižji strošek obratovanja, kar 

velikokrat zaradi preveč varčne gradnje povzroči višje stroške pri vzdrževalnih delih v 

poznejših obdobjih obratovanja objekta. Večkrat lastniki zaradi različnih vzrokov zanemarjajo 

tudi potrebna tekoča vzdrževanja, kar vodi do višjih stroškov sanacij in mnogokrat k 

pomanjkljivemu in nestrokovnemu vzdrževanju športnih površin. Tudi premajhno sledenje 

tehnološkemu napredku na področju energetske učinkovitosti in uporabe novejših dognanj ter 

materialov je kratkoročno gledano lahko povezano z velikimi stroški. Pri zagotavljanju 

učinkovite rabe energije v stavbah moramo upoštevati celotno življenjsko dobo objekta, 

namembnost, podnebne podatke, lego in usmerjenost, vgrajene sisteme in naprave ter uporabo 

obnovljivih virov energije. Slabo upravljanje se hitro odrazi v nezadovoljstvu uporabnikov, z 

večjimi tekočimi stroški in zato manjšo uporabo. Takšno negativno spiralo je treba čim hitreje 

zaustaviti z ustreznimi ukrepi. 

Kot pomoč pri standardizaciji postopkov upravljanja športnih površin lahko uporabljamo 

nekatere uveljavljene in preizkušene metodologije. Eden od takih je sistem MPSI 

(MovePlaySportIndustry). To je sistem ocenjevanja investicij in upravljanja infrastrukture za 

šport in prosti čas ali pa metodologija temeljnih standardov upravljanja po posameznih vrstah 

infrastrukture za šport in prosti čas (Jenšterle idr. 2015, 16‒18). 

MPSI je inovativni sistem ocenjevanja, ki se je postopno razvijal skozi različne raziskovalne in 

razvojne projekte v preteklih letih. Pri pripravi in razvoju tega projekta je sodelovalo skoraj 200 

udeležencev iz 26 držav. Zasnovan je na empiričnih podatkih o stotinah investicijskih projektov 

ter modelov upravljanja centrov za šport, kulturo, prosti čas/rekreacijo, prireditve, turizem in 

druge družbene dejavnosti. Metodologija ocenjevanja je predmet preverjanja in nadaljnjega 

razvoja, verificiranja in dopolnjevanja različnih kazalnikov ocenjevalnih področij. Predstavniki 

in strokovnjaki Mednarodnega združenja upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas 

uporabljajo »MPSI sistem ocenjevanja«, skupaj z ugotovitvami študijskih obiskov športnih 

centrov, za analiziranje investicijskih projektov ter modelov upravljanja. Na osnovi rezultatov 

ocenjevanja izdelajo priporočila za lastnike in investitorje za trajnostne in ekonomsko 

učinkovitejše investicijske projekte ter izboljšanje upravljanja športnih in drugih centrov. 

Sistem ocenjevanja obsega analizo šestih temeljnih elementov infrastrukture za šport in prosti 

čas: 

‒ gibanja (Movement), 

‒ igre (Playness), 

‒ športa (Sport), 
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‒ industrije (Industry), 

‒ ocenjevanja (Evaluation), 

‒ sistema (System©). 

Cilji ocenjevanja, ki jih pri tej metodologiji zasledujejo lokalne skupnosti, investitorji, 

upravljavci in uporabniki programov in storitev v infrastrukturi za šport in prosti čas, so 

(Jenšterle idr. 2015, 17): 

‒ združevanje različnih strokovnih področij športa, prostega časa ter k temu pripadajoče 

infrastrukture, 

‒ razvoj relativno enostavnih orodij, ki so na voljo lastnikom, investitorjem, upravljavcem in 

uporabnikom, 

‒ vzdržne in ekonomične odločitve o investicijah, 

‒ varovanje in ohranjanje naravnih virov, 

‒ učinkovite odločitve in nadzor nad porabo javnih sredstev, 

‒ izboljšanje upravljanja infrastrukture za šport in prosti čas, 

‒ izboljšanje kakovosti javnih storitev. 

Šest temeljnih elementov področij sistema MPSI vsebuje preko sto ocenjevalnih kazalnikov 

(Jenšterle idr. 2015, 17-18). Na prvem mestu je področje lastnine, pravnega statusa in 

dokumentacije, ker se domneva, da je urejenost tega področja nujno potreben temelj za 

upravljanje, uporabo ter razvoj športne infrastrukture. Lastnina nepremičnin, investicij, 

objektov, programov ali blagovnih znamk je danes pravno regulirana in zaščitena. Nihče ne 

more legalno investirati v kar koli brez pravno urejenega lastništva. 

Trajnostni razvoj, kot drugo področje, je najpomembnejše področje ocenjevanja, ki nam 

pokaže, ali investicija spodbuja in podpira trajnostni razvoj okolja. To področje nam tudi 

pokaže, ali je upravljanje organizacijsko, finančno, programsko in tehnološko vzdržno v 

daljšem časovnem obdobju. Trajnostni razvoj narave in družbe postaja vse pomembnejši kriterij 

investiranja in upravljanja infrastrukture ter filozofija gibalne kulture prebivalstva.  

Tretje področje je socialno-ekonomski razvoj in športna panoga. To področje ocenjevanja 

investicij in upravljanja opredeljuje socialni in ekonomski razvoj lokalnih skupnosti, regij in 

držav. Kazalniki pokažejo, ali investicije spodbujajo in podpirajo socialni in ekonomski razvoj 

ter ali je upravljanje infrastrukture ekonomsko učinkovito v daljšem časovnem obdobju. 

Profesionalni šport, turistični programi, zdravstvene storitve, nega telesa in ponudba 

raznovrstnih proizvodov in storitev predstavljajo temelj športne panoge, ki ustvarja dodano 

vrednost v BDP in nova delovna mesta.  

Programi četrtega področja, kot so na primer šolska športna vzgoja ter programi športa za vse 

in iz njega izhajajoči kazalniki, predstavljajo temelj trajnostnega razvoja gibalne kulture 

prebivalstva. So žlahtna vsebina investicijskih projektov ter najpomembnejši rezultat 

upravljanja športne infrastrukture. 
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Infrastruktura za šport in prosti čas, kot peto področje, je materialni temelj razvoja gibalne 

kulture prebivalstva. To področje je žal nezadostno določeno z raznimi mednarodnimi standardi 

in normativi. Opredeljujejo ga predvsem pravilniki mednarodnih športnih zvez in določena 

zakonska regulativa. 

Management kot šesto področje je ključni pogoj za učinkovito, trajnostno, stroškovno vzdržno 

in ekonomično delovanje športne infrastrukture. Tudi to področje upravljanja je dokaj 

neprimerno in nezadostno določeno z mednarodnimi ter državnimi standardi in normativi. 

Opredeljujejo ga predvsem področni zakonski predpisi, ki pa so velikokrat med seboj 

neusklajeni. 

Vhodne podatke za izdelavo analize po metodologiji MPSI predstavljajo objavljeni javni 

podatki iz poslovnih in ostalih dokumentov upravljavcev športne infrastrukture. Ocenjevalci so 

strokovnjaki s seznama mednarodnega združenja upravljavcev iz 24 držav. Mednarodne 

primerjave in analize investicijskih projektov ter modelov upravljanja infrastrukture so pomoč 

pri nadaljnjem oblikovanju standardnih kazalnikov investicij ter upravljanja infrastrukture za 

šport in prosti čas. Pri tem je treba upoštevati še druga spremljajoča področja, kot so standardi 

kakovosti, varnosti, dostopnosti, inovativnosti, ekonomičnosti in učinkovitosti. 
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4 ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV S STORITVAMI NA PODROČJU 

ŠPORTNE VADBE 

V današnjem času ima storitveni sektor pomemben vpliv na gospodarstvo in pričakovati je, da 

bo tako tudi v prihodnje. Eden izmed važnih gradnikov opravljenih storitev je vsekakor 

zadovoljstvo uporabnikov z njihovimi izvršitvami. Možina, Zupančič in Postružnik (2010, 321) 

navajajo, da bi moralo biti zadovoljstvo uporabnikov za nepridobitne organizacije pomembno 

z dveh vidikov:   

‒ vidik stroke: strokovni delavci morajo ob upoštevanju zakonodaje, internih predpisov in 

morebitnih certifikatov kakovosti delovati tako, da v največji meri zadovoljijo uporabnika, 

saj bo le zadovoljen uporabnik imel pozitivno mnenje o organizaciji; in 

‒ vidik politike: ker so uporabniki storitev tudi volivci, lahko s precejšnjo verjetnostjo 

sklepamo, da bodo zadovoljni uporabniki ponovno volili trenutno vodstvo, česar pa za 

nezadovoljne ne moremo trditi. 

Poleg omenjenega lahko spremljamo storitev še z dveh drugih vidikov, s tehničnega in 

funkcionalnega. Tehnični vidik storitve lahko opredelimo s tem, kakšno storitev je prejel 

uporabnik od organizacije, funkcionalni vidik pa nam predstavlja, kako je bila storitev 

posredovana (Vodopivec in Godnič 2015, 130). 

Ponudba kakovostne storitve s področja športne vadbe, ob sprejemljivih cenah za vsakogar, 

mora biti cilj vsake organizacije, ki se ukvarja s tovrstno dejavnostjo. Za potrditev svojega 

pravilnega delovanja in načrtovanja potrebuje mnenje uporabnika. Tako kot na drugih 

gospodarskih področjih je tudi v športnem sektorju zadovoljstvo uporabnikov povezano z 

družbeno odgovornostjo organizacije, njeno uspešnostjo in s kakovostjo posredovanih storitev. 

4.1 Opredelitev storitev in njihove značilnosti 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSKJ 2014) so storitve opredeljene kot naročeno 

delo, ki se opravi za nekoga, navadno za plačilo. Potočnik (2000, 18) opredeljuje storitve kot 

posebno dejanje ali delovanje, ki ga izvajalec storitev ponudi porabniku. Ponudba podjetja se 

giblje od samega izdelka na eni strani do čiste storitve na drugi. Na tak način lahko storitve 

klasificiramo po različnih kriterijih, in sicer od raznih opredelitev storitev, ki so namenjene 

ljudem, vse do storitev, ki so opredmetene v izdelku, ki ga proizvajalec oblikuje po specifičnih 

željah stranke in ga imamo lahko za posebno vrsto storitev. Tak izdelek je še vedno fizično 

blago, toda način njegovega oblikovanja lahko opredelimo kot storitev. Proizvodnja storitev je 

lahko ali pa tudi ni vezana na fizični izdelek. Zaradi velike pestrosti in raznolikosti storitev je 

postavitev njene splošno veljavne definicije dokaj otežena.  

Proces, v katerem se storitve izvajajo in posredujejo potrošniku, je tisti, ki opredeljuje vse 

njihove značilnosti in otežuje njihovo natančno opredelitev. Običajno pri opredelitvah 
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upoštevamo več kriterijev, med katerimi sta najpomembnejša dejavnostni vidik storitev, ki 

opredeljuje storitve kot vsako človeško dejavnost, delo za lastne ali tuje interese s ciljem 

zadovoljevanje človeških potreb, in procesni vidik, kjer so storitve opredeljene kot procesi za 

zadovoljevanje potreb tretjih oseb z materialnimi ali nematerialnimi učinki (Meffert in Bruhn 

2012, 24), pri čemer je uporabljanje in izvajanje storitev sočasno in terja stik med izvajalcem 

in uporabnikom. Kotler (2004, 464) opredeljuje storitev kot dejanje ali delovanje, ki ga ena 

stran lahko ponudi drugi in je po svoji naravi neotipljivo in ne pomeni posedovanja česar koli. 

V tej opredelitvi je poudarjen pomen neotipljivosti storitve, ki je ena izmed njenih generičnih 

značilnosti. Izkazuje pa se tudi vidik lastništva, saj nad storitvami niti izvajalec niti odjemalec 

nimata lastništva. 

Storitve ponavadi opisujemo kot neoprijemljive, nevidne in minljive, ki zahtevajo sprotno 

izdelavo in porabo. Lovelock in Wright (2001, 5) sta v svoji opredelitvi poudarila minljivost 

storitev, saj sta jih opredelila kot ekonomske dejavnosti, ki ustvarjajo vrednost in zagotavljajo 

korist odjemalcem, v točno določenem kraju in času, povzročene kot rezultat želene spremembe 

v korist odjemalca storitve. Christian Grönroos (2000, 27) je na temelju zbranih in proučenih 

opredelitev postavil svojo opredelitev storitev, kjer pravi, da je storitev dejavnost ali serija 

dejavnosti, bolj ali manj neoprijemljive narave. Zavzame svoje mesto v interakciji med 

odjemalcem in izvajalcem storitve ter fizičnimi viri, blagom ali sistemom izvajalca storitve, ki 

se izvajajo kot rešitve problemov odjemalcev.  

Omenjene opredelitve storitev nakazujejo, da jih skušajo avtorji največkrat opredeliti in 

klasificirati na osnovi primerjave s fizičnimi izdelki. Iz njih lahko razberemo tudi, da so storitve 

dejavnosti, ki ustvarjajo vrednost za odjemalca, vezano na spremenjeno stanje odjemalca 

samega in njegovo zadovoljstvo z izvršenim. Opredelimo lahko štiri temeljne značilnosti 

storitev: neopredmetenost, neločljivost izvajanja od porabe, variabilnost ter minljivost 

(Potočnik 2000, 40). Te temeljne značilnosti vplivajo tudi na ponudbo organizacij. Storitve in 

izdelki sestavljajo njihovo ponudbo, pri kateri se razmerje med deležem storitev in izdelkov 

giblje od samega izdelka na eni strani do čiste storitve na drugi strani (Potočnik 2000, 18–19). 
Danes je domala vsako podjetje že tudi storitveno podjetje, saj vse več izdelkov spremlja široka 

paleta storitev, ki jih dopolnjujejo. V svojo ponudbo vpletajo storitvene elemente, kot so 

svetovanje, transport in logistika, montaža, garancijski rok, možnosti vračila izdelka, poskusno 

dobo uporabe predmeta ali storitve same.  

4.2 Kakovost storitev 

Kakovostna raven storitev je pojem, ki opredeljuje način izvajanja storitev, s katerim 

poskušamo zadovoljiti potrebe, pričakovanja in povpraševanje odjemalcev. To je dokaj 

neopredeljen pojem, zato si raziskovalci že od začetka osemdesetih let prizadevajo za jasno in 

razumljivo opredelitev kakovosti storitev. Kakovostne ravni storitev ni mogoče določiti s 

količinskimi merami, ampak le kot tolerančno območje med želeno in dejansko prejeto 
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storitvijo, kot jo zaznava odjemalec. Pod pojmom kakovostna raven storitev lahko razumemo 

tudi primeren način, s katerim zadovoljimo potrebe, pričakovanja in povpraševanje odjemalca; 

oziroma je kakovost skupek lastnosti in značilnosti storitev, ki vplivajo na njeno sposobnost 

zadovoljiti potrebe odjemalca (Potočnik 2000, 44). Kakovost storitve uporabnik vedno presoja 

kot razliko med pričakovano in dejansko storitvijo. 

Kakovostna storitev pusti pozitivne posledice opravljenega dela, zato je pričakovati, da jih 

bomo tudi v prihodnje opravili na enaki ali še na boljši ravni. Kakovost storitev je v veliki meri 

odvisna od okolja in časa. Bolj je razvito okolje, v katerem se vrši naša dejavnost, višja so 

pričakovanja in zahteve potencialnih uporabnikov. Nekaj podobnega lahko rečemo za časovno 

dimenzijo storitve, npr. pred desetimi leti dobro opravljene storitve danes ne zadostujejo več 

željam uporabnikov in njihovim standardom. 

Pri prebiranju literature zasledimo, da obstaja skoraj enako število opredelitev kakovosti 

storitev, kot je avtorjev. Največkrat je kakovost storitev opredeljena kot porabnikova 

subjektivna ocena zaznave storitve (Ganguli in Roy 2010, 405). Zaznana kakovost storitev je 

uporabnikova sodba o celostni odličnosti ali superiornosti organizacije (Thuy 2011, 478), 

medtem ko je zadovoljstvo vezano na konkretno okoliščino v zvezi z uporabo določene storitve. 

Ob tem je treba poudariti, da kakovosti ne moremo in ne smemo enačiti z zadovoljstvom, saj je 

ta samo eden izmed pogojev za njegov nastanek.  

Organizacije pri svojih usmeritvah kakovost storitve velikokrat opredeljujejo preozko. V 

proizvodnih podjetjih je običajno to samo ustrezna tehnična specifikacija storitve ali izdelka. 

Uporabniki zaznajo kakovost širše in upoštevajo tudi druge značilnosti storitve ali izdelka 

(Grönroos 2000, 63). Vse bolj jo povezujejo in doživljajo v povezavi s človekovimi potrebami, 

hotenji in pričakovanji. Pričakovanja pa so izraz vrednot, kot so svoboda, enakopravnost, 

varovanje zdravja, okolje (Piskar in Dolinšek 2006, 13), zato je za vsako organizacijo zelo 

pomembno potrošnikovo mnenje.  

Različne želje potrošnikov, njihove poglede in razumevanje ravni storitev je zaradi 

kompleksnosti izredno težko poenotiti. Težko je kvantitativno ovrednotiti kakovost storitev, kar 

potrebujemo za ugotavljanje in merjenje zaznane kakovosti pri potrošnikih. Po Možini, 

Zupančiču in Postružniku (2010, 312–313) so raziskovalci Parasuraman, Berry in Zeithaml 

zaradi lažjega poenotenja kriterijev, s katerimi se lahko opredeli kakovost storitev, razvili pet 

ključnih dimenzij kakovosti storitev, med katerimi ima potrošnik možnost razlikovanja. 

Razvrstitev ključnih dimenzij kakovosti storitev je nastala na osnovi obsežne raziskave 

kakovosti storitev na področju štirih različnih storitvenih sektorjev v začetku osemdesetih let 

(Parasuraman idr. 1988, 21–23). Sprva so opredelili deset dimenzij kakovosti storitev. Kasnejša 

empirična preverjanja so odkrila visoko medsebojno povezanost nekaterih meril, ki so jih zato 

skrčili na pet dimenzij, ki so prikazane v preglednici 1. 
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Preglednica 1: Pet dimenzij kakovosti storitev in njihov pomen 

Pet dimenzij 

kakovosti storitev 
Pomen 

Urejenost 

(tanglibles) 

Videz fizičnega okolja, opreme, naprav, zaposlenih in komunikacijskih 

naprav. 

Zanesljivost 

(reliability) 
Sposobnost, da obljubljene storitve izvedemo zanesljivo in točno. 

Odzivnost 

(responsiveness) 

Pripravljenost pomagati porabnikom in jim zagotoviti takojšnje 

storitve. 

Zagotavljanje 

(assurace) 

Zaposleni, ki opravljajo določeno storitev, imajo ustrezna znanja in 

usposobljenost. Poleg tega morajo biti vljudni, prijazni in prepričljivi, 

potrošnikom morajo vzbujati zaupanje in varnost. 

Vživljanje 

(emphaty) 

Dostopnost storitev in možnosti stikov (fizično, komunikacijsko, 

storitveno; tudi dostopnost vodilnih oseb). 

Sprotno informiranje porabnikov v jeziku, ki ga razumejo in mu 

prisluhnejo. 

Prizadevanje, da bi poznali porabnike in njihove potrebe.  

Vir: Whiteley in Hessan 1996, 82.  

Storitve in njihove značilnosti se vsekakor razlikujejo od značilnosti izdelkov, zato je tudi 

trženje storitev v marsičem drugačno od trženja izdelkov. Okolje, v katerem se izvajajo storitve, 

vpliva na uspešnost in učinkovitost njihovega trženja, ki je tesno povezano s kakovostjo 

ponujene storitve odjemalcu. Tehnično dovršena storitev, izvedena po predpisanih pravilih in 

standardih, ki nudi uporabniku želene koristi, ni vedno dovolj, če mu je ta posredovana na 

neprimeren način. Uporabnik je po končanem procesu menjave običajno v takšnem primeru 

razočaran in se ne vrača več k izvajalcu. Kakovost storitve je močno povezana s sposobnostjo 

organizacije, da doseže, oziroma preseže pričakovanja uporabnikov, ki si jih ti oblikujejo že 

pred izvedbo storitve. Na njihova pričakovanja vpliva več dejavnikov. To so ustno izročilo, 

osebne potrebe, pretekle izkušnje s storitvami podjetja ter promocija in druge komunikacije, ki 

jih podjetje posreduje v javnost (Zeithaml idr. 1990, 46). 

Kakovost storitev ima seveda tudi svojo ceno. Vzdrževanje načrtovane ravni kakovosti je 

povezano z določenimi stroški oziroma vlaganji. Po Babiču (2001, 64) te stroške delimo na 

stroške preprečevanja, stroške ocenjevanja in stroške napak. Nekateri stroški, povezani s 

kakovostjo storitev, so nedenarne narave in jih zato lahko zlahka spregledamo. Zato pogosto 

niso zajeti v tradicionalnih računovodskih sistemih. Da bi to preprečili, je treba v storitvenih 

dejavnostih razviti nove pristope zajemanja teh stroškov. Pri izvajanju programov izboljševanja 

kakovosti je ves čas treba paziti, da stroški, ki pri tem nastajajo, ne presegajo koristi teh 

programov za organizacijo. 

Pri storitvah, ki jih lahko odjemalec oceni le med izvajanjem (fizioterapija, masaža, počitnice), 

govorimo o izkustveni kakovosti. Številni avtorji predlagajo vzpostavitev sistema zbiranja 

pritožb kot učinkovitega sredstva poenotenja kakovosti storitve (Brown 1998, 75–88; Kotler 

2004, 650). Pritožbe so pomemben vir informacij vsake organizacije in nam nakazujejo, kako 
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uporabniki zaznavajo kakovost storitve. Pravilno vzpostavljen sistem zbiranja pritožb in 

njihova analiza nam pokažeta, v katerih stičnih točkah izvajanja storitve ne dosežemo 

odjemalčevih pričakovanj, in opozarjata izvajalca na nepravilnosti, ki se pojavljajo pri izvedbi 

(Kasper idr. 1999, 196). 

4.3 Merjenje kakovosti storitev 

Merjenje kakovosti storitev je pomembno orodje v poslovnem procesu, ker nam posreduje 

povratne informacije o značilnostih zaznavanja kakovosti storitev s strani uporabnikov. Te so 

važen vir odločanja za vse zaposlene, ki se pri svojem delu srečujejo s strankami, kot tudi za 

ustrezno odločanje vodstev podjetij (Možina, Zupančič in Postružnik 2010, 315). Merjenje 

omogoča podjetju (Horovitz in Jurgens Panak 1997, 167): 

‒ povečanje zavesti o kakovosti storitev, 

‒ spremljanje lastnega položaja glede na določene referenčne točke, 

‒ preizkušanje homogenosti, 

‒ prepoznavanje pomanjkljivosti in prednosti, 

‒ usmerjanje prizadevanj, 

‒ spremljanje napredka,  

‒ količinsko izražanje dosežkov. 

Zaradi specifičnih lastnosti storitev je kakovost storitev precej težje ovrednotiti kot kakovost 

izdelkov. Merimo jo lahko z dveh popolnoma diametralnih vidikov. Uporabniki opredeljujejo 

kakovost z drugačnega vidika kot izvajalci storitev. Za uporabnike je to skupna vrednost 

zaznanih koristi storitve, ki jo primerjajo s pričakovanimi koristmi. Za ponudnika oziroma 

izvajalca pa pomeni kakovost storitve ovrednotenje njene izvedbe glede na dogovorjene 

standarde. Kakovostne ravni storitve ne moremo določiti s količinskimi merili. Kakovost 

storitev lahko merimo kot tolerančno območje med želeno in dejansko prejeto storitvijo, kot jo 

zaznava odjemalec (Potočnik 2000, 44). Z vidika uporabnikov obstajajo pomembne razlike 

njihovega ocenjevanja kakovosti storitev, zato razlikujemo (Potočnik 2005, 440): 

‒ iskano kakovost, ki vsebuje tiste lastnosti, ki jih porabnik lahko ovrednoti pred nakupom 

(npr. prijaznost osebja, dostopnost), 

‒ izkustveno kakovost, ki jo občutimo šele po nakupu ali med izvajanjem (npr. zanesljivost, 

točnost), 

‒ kakovost zaupanja, ki jo odjemalec težko oceni tudi po porabi (npr. pri zdravstvenih 

storitvah, saj imajo odjemalci premalo medicinskega znanja, da bi ocenili, ali je bila 

storitev opravljena učinkovito in uspešno). 

Ponudniki storitev morajo jasno definirati in sporočati, kakšno raven storitev ponujajo, tako da 

zaposleni vedo, kaj morajo nuditi odjemalcem, in odjemalci, kaj bodo dobili. Standardi morajo 

biti oblikovani tako, da zaposlenim omogočajo njihovo izvajanje. Oba, odjemalec in ponudnik 

storitev, vplivata na končni rezultat, to je zadovoljstvo odjemalca (Potočnik 2000, 21). 
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Važen ključni dejavnik pri vodenju vsake organizacije, posebej gledano s perspektive 

menagementa kakovosti, je ustrezno merjenje kakovosti storitev na temelju sistemskega 

pristopa. V tem okviru so pomembni standardi kakovosti, ki po navedbah Piskarjeve in 

Dolinška (2006, 45) omogočajo poenoteno komunikacijo med odjemalci in proizvajalci. 

Standard je dokument, ki nastane s konsenzom in ga odobri priznan organ, ki določa pravila, 

smernice ali značilnosti za dejavnost. Namen standardov je, da se zagotovi usklajenost 

materialov, proizvodov in procesov, ki jih je treba dosledno upoštevati. 

Zaradi večne dileme glede oblikovanja ustreznih objektivnih meril se je za enega od bolj 

primernih pristopov pokazal ta, ki poskuša čim bolje ugotoviti, kako potrošniki zaznavajo 

kakovost storitev. Raziskovalci pri svojem delu za ugotavljanje prioritet potrošnikov glede 

izbire in vrednotenja storitev uporabljajo različne kreativne tehnike. Dandanes kljub temu še 

vedno nimamo na voljo uveljavljenega postopka kvantitativnih metod za takšno merjenje. Vsak 

potrošnik je individuum, ki ima svoja pričakovanja v zvezi s kakovostjo določene storitve v 

primerjavi z drugimi storitvami (Možina, Zupančič in Postružnik 2010, 316).   

Običajno uporabijo organizacije za tovrstna merjenja kakovosti storitev ali izdelkov kratke 

vprašalnike, namenjene kupcem. Rezultati, pridobljeni na tak način, so lahko vprašljivi, ker 

zaradi nekaterih razlogov vprašalniki niso pripravljeni dovolj podrobno, da bi natančneje 

pojasnjevali določene dileme. Pri organizacijah, ki izvajajo storitve, se pojavijo težave 

predvsem pri določanju procesnih sestavin storitev (na primer prijaznost osebja), ki jih ni 

možno natančno opredeliti z merljivimi kazalci. Zato tržniki običajno vežejo standarde na 

merljive vrednosti, kot je na primer povprečen čas kupčevega čakanja na storitev in podobno, 

saj je to najlažji, vendar vprašljiv način za merjenje kakovosti (Možina, Zupančič in Postružnik 

2010, 317). Kakovost je mogoče meriti tudi preko samoocenjevanja organizacij. Drucker in 

Rossum (1993, 23) v svojem delu, kako oceniti nedobičkonosno organizacijo, poudarjata, da je 

treba odgovoriti na pet vprašanj: 

‒ Kaj je naš posel, naša naloga? 

‒ Kdo so naše stranke? 

‒ Kaj za stranke pomeni vrednost? 

‒ Kakšni so bili naši rezultati? 

‒ Kakšen je naš načrt? 

Vsako od teh petih temeljnih vprašanj ima podvprašanja, ki jih izpolnjuje skupina. Ta postopek 

ponavlja in se pri tem vrača na prejšnja vprašanja. Pomembno je, da se vsa vprašanja izpolnijo 

z veliko podrobnostmi in se ob tem spodbuja udeležence, da postavljajo povezana vprašanja, 

za katere menijo, da bi jih bilo treba obravnavati. Udeleženci se morajo zavedati, da pri 

samoocenitvi ne gre samo za celotno organizacijo, ampak tudi za strokovna področja. Pri tem 

je zaželeno izražanje misli in opažanj tudi za druga področja organizacije. Na koncu obravnave 

bo skupina pripravljena narediti svoj delovni načrt. Obseg načrta se bo močno razlikoval med 

organizacijami in posameznimi skupinami (Drucker in Rossum 1993, 18–19). 
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Ivanko (2007, 182) navaja, da gledano v širšem smislu predstavlja pojem kakovost v javnem 

sektorju njegovo zakonito, strokovno, nepristransko, učinkovito ter smotrno delovanje. Ožji 

smisel kakovosti pa je enak zasebnemu sektorju, tj. zadovoljna stranka. Tak poenostavljen ožji 

smisel ne sme biti edino merilo kakovosti v javnem sektorju, saj moramo kakovost razumeti 

kot celoten zbir pokazateljev. Ta se kaže tudi skozi doseganje postavljenih ciljev, ekonomičnost 

poslovanja, zadovoljstvo zaposlenih, pozitivne ugotovitve raznih oblik nadzora itd. Navkljub 

nekaterim razhajanjem v primerjavi z zasebnim ima kakovost v javnem sektorju določene stične 

elemente: ustrezno informiranje strank, razumevanje njihovih potreb ter hitrost, točnost in 

zanesljivost pri svojem delovanju. Kakovost v javnem sektorju so lahko tudi določene drobne 

pozornosti, ki strankam vzbudijo prijetne občutke, npr. potrpljenje pri delu, razumevanje, 

prijazen smehljaj uslužbenca, spoštovanje njihove diskretnosti in včasih prepotrebno 

opravičilo. Končni sodnik kakovosti opravljene storitve je vedno njen uporabnik. 

4.4 Zadovoljstvo in zvestoba uporabnikov 

Zadovoljstvo in zvestoba odjemalcev sta pojava, na katera lahko vpliva vsaka organizacija s 

svojim načinom poslovanja. Dejstvo, da pridobivanje novega odjemalca stane petkrat več kot 

pa zadržati obstoječega, je spodbudilo podjetja, da jih skušajo čim več zadržati (Kotler 2004, 

47). S sistematičnim in načrtnim delom ta odnos strank lahko gojijo, spodbujajo, vzdržujejo, 

gradijo, ohranjajo in pospešujejo; z neetičnim in ciničnim ravnanjem ga hitro izgubijo. Sam 

Walton, ustanovitelj trgovske verige Wal-Mart, je zapisal (Musek Lešnik 2008, 11–12): 

‒ Potrošnik je najpomembnejša oseba za katero koli podjetje. 

‒ Potrošnik ni odvisen od nas – mi smo odvisni od njega. 

‒ Potrošnik ni motnja v našem delu, pač pa izključni smisel našega dela. 

‒ Ko potrošnik vstopi k nam, nam naredi uslugo. 

‒ Potrošnik je središče našega dela, ne pa nekaj oddaljenega. 

‒ Potrošnik ni samo denar v naši blagajni. Je človeško bitje s čustvi in si zasluži, da z njim 

ravnamo spoštljivo. 

‒ Potrošnik je oseba, ki pride k nam s svojimi potrebami in željami. Naša naloga je, da jih 

uresničimo.  

‒ Potrošnik si zasluži vljudno pozornost. Je življenjska sila našega posla. Skrbi za naše plače. 

Brez njega bi morali zapreti naša vrata.  

Potrošnikovo zadovoljstvo s storitvijo in kakovost storitve se razlikujeta, in sicer v njenem 

zaznavanju. Ko stranka občuti zadovoljstvo s prejeto storitvijo, je odločitveni proces bolj 

subjektiven (čustven), medtem ko kakovost storitve potrošnik zazna objektivno (racionalno). 

Zadovoljstvo se nanaša na potrošnikovo početje, in sicer na strinjanje, presenečenje in užitek 

(Potočnik 2000, 182). 

Veliko vlogo pri potrošnikovem zadovoljstvu igrajo njegova vnaprejšnja pričakovanja. Preden 

se potrošnik »spusti« v odnos s podjetjem, si na osnovi preteklih izkušenj oblikuje pričakovanja 
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o prihodnji izkušnji, subjektivne napovedi o tem, kaj naj bi se moralo zgoditi. Zadovoljstvo je 

torej čustveni odgovor na doživeto izkušnjo, opravljen nakup, prejeto storitev (Musek Lešnik 

2008, 26). Shaw in Ivens (2005, 43) navajata, da kar 49 odstotkov anketirancev meni, da pri 

več kot polovici odločitev za nakup igra zelo pomembno vlogo njihova subjektivna oziroma 

emocionalna plat. Po njunem mnenju se sploh ne zavedamo, kako pomembno vlogo pri 

odločitvah za nakup igrajo naša čustva. 

Ravno tako kot potrošnikovo zadovoljstvo ima tudi ocena kakovosti svojo objektivno in 

subjektivno komponento. Pri oblikovanju občutka zadovoljstva igrata vlogo obe, vendar je za 

dokončen vtis zadovoljstva bolj pomemben potrošnikov subjektivni občutek (Musek Lešnik 

2008, 31): 

‒ objektivna (fizična) kakovost: tehnična raven izdelka oziroma storitve, nanaša se na njune 

merljive ali ugotovljene značilnosti, vpliva na subjektivno kakovost; 

‒ zaznana (subjektivna) kakovost, ki jo potrošnik ovrednoti v procesu zaznave in 

interpretacije izdelka ali storitve, je odločilna za oblikovanje občutka zadovoljstva; ker se 

zaznana kakovost izdelka ali storitve od potrošnika do potrošnika razlikuje, enak izdelek 

ali storitev lahko dvema potrošnikoma vzbuja različno stopnjo zadovoljstva.  

Zvesta in zadovoljna stranka je kapital vsake organizacije, po drugi strani pa nezadovoljen 

potrošnik predstavlja potencialno nevarnost, saj s svojim delovanjem lahko negativno vpliva na 

njeno poslovanje. Pri odpravljanju nezadovoljstva strank in reševanju njihovih pritožb se 

nikakor ne smemo osredotočati na to, kdo ima prav, potrošnik ali organizacija. Vsak občutek 

nezadovoljstva je precej subjektiven in ga zato potrošnik doživlja zelo resnično. Reakcije 

podjetij pa se glede na njihovo poslovno politiko močno razlikujejo. Pri izbiri načina 

odpravljanja težav, ki se nam pojavljajo pri poslovanju s strankami, je treba upoštevati dejstvo, 

da se ljudje radi počutimo cenjeni in zaželeni. Karatepe in Ekiz (2004, po Musek Lešnik 2008, 

41) navajata, da med različnimi možnimi odzivi na nezadovoljstvo potrošnikov na izboljšanje 

vtisa močno vplivata: 

‒ opravičilo, ki potrošniku pokaže, da se organizacija zaveda in priznava odgovornost za 

doživete neprijetne občutke ter da pritožbo jemlje resno in se bo trudila po svojih najboljših 

močeh, da jo reši v njegovo korist; 

‒ podrobno pojasnilo težave, ki je eno od najbolj učinkovitih odzivov na nezadovoljstvo, z 

njim podjetje pokaže, da se nastale težave zaveda in se jo trudi odpraviti. 

Dejavniki, ki vplivajo na izboljšanje odnosa potrošnika do podjetja po rešitvi pritožbe, so še 

(Karetepe in Ekiz 2004; Maxham in Netemeyer 2003; Schoefer in Ennew 2003, po Musek 

Lešnik 2008, 41): trud, hitrost, »spokoritev«, podpora in pozornost. 

Organizacija lahko opravi naloge popolno, pa je ves trud zaman, če ne doseže uma in src 

potrošnikov. Podjetja porabijo precej denarja za strategije, ki ne pomenijo nič, če jih potrošniki 

ne »sprejmejo«. Kaj pomaga, če potrošniki razumejo sporočilo, mu priznajo konsistentnost in 
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jasnost, a jim preprosto ni mar. Ker odnose potrošnikov do podjetja poganjajo duševni procesi 

v glavah potrošnikov, igrajo pri njihovem oblikovanju subjektivne zaznave. Od njih je odvisno, 

ali bo potrošnik razvil odnos do podjetja (Musek Lešnik 2008, 113–114). Pomembno vlogo pri 

tem poslanstvu igrajo zaposleni v podjetju, ki imajo prvi neposredni stik z odjemalci blaga ali 

storitev. Pri teh stikih s potrošniki pa se moramo vrniti na dejstvo, da organizacijsko kulturo v 

prvi vrsti oblikujejo vodje. Po navedbah Blancharda, Ballarda in Fincha (2008, 202) morajo 

vodje organizacijsko kulturo krepiti na vseh ravneh delovanja organizacije. Te ni možno 

delegirati, ampak jo morajo usmeriti navzdol do vsakega posameznika, ki je v stiku s strankami. 

Za merjenje zadovoljstva uporabnikov lahko uporabimo številne metode, ki nam bolj ali manj 

natančno prikažejo stanje Te metode razvrstimo po izvoru podatkov in po objektivnosti ali 

subjektivnosti meril. Glede na vir podatkov lahko razvrstimo metode merjenja zadovoljstva na 

(Možina, Zupančič in Postružnik 2010, 331): 

‒ interni izbor podatkov: analiza podatkov servisne službe, analiza pritožb kupcev, analiza 

stroškov popravil, analiza sklepanja poslov, analiza odnosov prodajnega osebja s kupci, 

neformalni razgovori z zaposlenimi, skupinski intervju z zaposlenimi in 

‒ eksterni izvor podatkov: anketiranje kupcev, opazovanje kupcev na prodajnem mestu, 

metoda razvoja dimenzij kakovosti, metoda kritičnih dogodkov, skupinski intervju s kupci, 

primerjanje s konkurenti. 

Zvestoba oziroma lojalnost odjemalcev in njihovo zadovoljstvo sta neločljivo povezana. Kljub 

predpostavki, da je večina lojalnih strank hkrati tudi zadovoljna, ni nujno, da zadovoljstvo samo 

po sebi vodi do lojalnosti. Zvestoba odjemalcev je tisti pokazatelj, ki nam pokaže, kako 

odjemalci storitev konkretno zmanjšujejo občutek tveganja (Kasper idr.1999, 159). Ponudniki 

storitev se morajo pri svojem delovanju zavedati pomembnega dejstva, da zvesti uporabniki 

storitve koristijo pogosteje in so ob tem tudi pospeševalci prodaje. V storitvenih dejavnostih je 

zelo pomembna ustna pohvala ali priporočilo, ki ga zadovoljni uporabniki posredujejo novim 

potencialnim strankam. Posledično so stroški pridobivanja novih uporabnikov za storitvene 

organizacije, ki imajo veliko zvestih uporabnikov, nižji. Njihovo lojalnost je možno pridobiti v 

samem procesu izvajanja storitve, kajti lojalni odjemalci postajajo vse bolj izkušeni in 

seznanjeni s storitvijo, zato potrebujejo manj informacij in navodil. V procesu izvajanja storitve 

naredijo manj napak, kar vpliva na višjo stopnjo produktivnosti izvajalca storitev ter na 

zniževanje stroškov poslovanja. Lojalni odjemalci so cenovno manj občutljivi kot nelojalni in 

so zato pripravljeni plačati tudi višjo ceno, ker menijo, da je vrednost prejete storitve višja. V 

obdobjih presežnega povpraševanja so za storitev pripravljeni plačati več in so cenovno 

neobčutljivi, če jim izvajalec ponudi hitro izvedbo želene storitve (Lovelock in Wright 2001, 

127). 

Organizacija mora višino investicij in napora, ki jih bo vložila v vzpostavitev dolgoročnih 

razmerij, oceniti glede na pričakovane koristi v prihodnosti. Pri tem mora dobro poznati 

odjemalčeve potrebe in trende, ki narekujejo njihov razvoj. Čeprav odjemalci kupujejo enake 
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storitve, nizki stroški zamenjave izvajalca povzročijo, da tega večkrat zamenjajo (Vodopivec 

in Godnič 2015, 138). S tem so za ponudnika storitve izgubljene vse investicije, ki jih je vložil 

v vzpostavitev razmerja z odjemalcem. Najenostavneje dosegamo zvestobo odjemalcev storitev 

tako, da načrtujemo celoten proces trženja na način, da sta po njegovi izvedbi s prejetimi 

koristmi zadovoljni obe strani.  

Odnos izvajalec–odjemalec pogosto privede do odjemalčeve lojalnosti določenemu izvajalcu. 
Ohranjanje odjemalcev je namreč cenejše kot privabljanje novih (Kotler 2004, 47). Ker 

ponudnik pozna svoje odjemalce, njihove osebne podatke in zakaj uporabljajo storitev, mu to 

omogoča poenostavitev segmentacije ter lažje, cenejše in popolnejše izvedbe tržnih analiz. S 

tem je organizaciji omogočena lažja graditev medsebojnega odnosa na osnovi lojalnosti 

odjemalcev, zagotovitev kakovosti storitve, zadovoljstva odjemalcev, ustrezen tržni delež ter 

stalni prihodki. Visoka lojalnost odjemalcev zvišuje vstopne ovire za nove konkurente in hkrati 

zvišuje tudi izstopne ovire za ostale odjemalce (Kasper idr. 1999, 348). 

Vpliv izgrajenega razmerja med ponudniki in uporabniki storitev vpliva v veliki meri tudi na 

oblikovanje načina plačevanja storitev. Pri storitvah, ki se izvajajo konstantno, moramo 

uporabiti enostavnejši pristop pri oblikovanju cen v primerjavi z občasnimi storitvami. Nekatera 

podjetja ponujajo izvedbo storitve le, če odjemalec plača celoten sklop storitev vnaprej, 

posamezno izvedbo ponujajo veliko dražje, odjemalce pa posredno silijo v članstvo (Vodopivec 

in Godnič 2015, 139). Svojim članom nudijo popuste, prednostne rezervacije, brezplačne 

publikacije, ki jih izdaja podjetje. Omogočajo jim osebni pristop in s tem tudi večjo možnost 

personalizacije izvedene storitve. Na ta način ponudniki storitev lažje načrtujejo povpraševanje 

po svojih zmogljivostih ter organizirajo svoj poslovni proces. 

4.5 Uspešnost delovanja ponudnikov storitev in njihova družbena odgovornost 

Po Tavčarjevem mnenju (2008, 57) organizacija ni uspešna sama po sebi, treba jo je 

obvladovati, da učinkovito in uspešno dosega zastavljene cilje. Prvenstveno je to naloga 

vodstva, ki obsega dejavnosti načrtovanja in snovanja, urejanja in povezovanja, poslovodstva 

in vodenja, merjenja in presojanja. Uspešnost delovanja organizacije je relativna, ker so pri 

postavljanju meril v javnih podjetjih lahko precej kreativni. Lahko je to ekonomično 

poslovanje, kakovost, zadovoljstvo uporabnikov ali uspešnost vodstva.  

Pri tem ne smemo pozabiti na ustrezno vizijo, ki organizaciji podaja smer razvoja. O dobri viziji 

lahko govorimo takrat, ko jo internalizira večina sodelavcev v podjetju. Dobri viziji sodelavci 

prostovoljno sledijo in jim predstavlja osnovno usmeritev pri delovanju (Kavčič 2009, 36). 

Dolgoročno uspešni so lahko samo tisti, kjer si notranji in zunanji udeleženci delijo dovolj 

sorodnih vrednot, skupne temeljne smotre in usmeritve – vizijo ter na skupnih vrednotah 

temelječo kulturo organizacije in njenega okolja.  
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Z vidika uporabnikov je za zadovoljstvo, kot enega izmed najpomembnejših dejavnikov, 

največkrat izpostavljena cena blaga ali storitve, kar med raznimi avtorji navaja tudi Vaitilingam 

(1994, 11), ki trdi, da je ekonomsko ravnanje oziroma obnašanje potrošnikov in podjetij odvisno 

od številnih dejavnikov. Med njimi je pomembno ekonomsko okolje delovanja organizacije. 

Organizacije, ki se ukvarjajo z upravljanjem športne infrastrukture, so vezane na določeno 

okolje, mesta in naselja, kjer se prepletajo osebni in javni družbeni interesi. Vodstvo se srečuje 

s specifičnimi izzivi, kot sta dvoumno opredeljen pojem dobička in akumulacije ali nasprotje 

interesov vodstva in lokalne skupnosti, ki je običajno lastnica infrastrukturnih objektov. Cilj 

tovrstnih organizacij je jasen: ustrezna kakovost storitev ob spremenljivih stroških. Ta cilj pa 

je že precej podoben cilju v pridobitnih podjetjih (Pivljakovič in Bavec 2007, 320). 

V literaturi lahko najdemo različne definicije družbene odgovornosti organizacij. Laična 

javnost koncept družbene odgovornosti velikokrat enači s konceptom poslovne etike. V 

strokovni literaturi ju v svojih modelih in teorijah avtorji razlikujejo. Oba koncepta sta močno 

prepletena, saj se oba ukvarjata predvsem z blaginjo deležnikov, družbena odgovornost pa 

pomeni širši pogled etike. Etiko lahko opredelimo kot pogled na življenje in managerji imajo 

zelo pomembno vlogo pri ustvarjanju etičnega delovnega okolja v organizaciji (Bertoncelj idr. 

2011, 141‒142). Trenutno je malo znanega o tem, kako porabnik zazna družbeno odgovornost 

podjetij, čeprav so številni avtorji namigovali, da imajo različne skupine dokaj skladno 

klasifikacijo družbenih odgovornosti (Swaen in Chumpitaz 2008, 11).  

Riwoli in Waddock (2011, 87) menita, da po številnih raziskavah na področju družbene 

odgovornosti še vedno obstajajo vsaj tri nerešena vprašanja: 

‒ še vedno ni jasne in enotne družbene odgovornosti, 

‒ ni dokazane jasne povezave med dobičkonosnostjo podjetja in njegovim 

družbenoodgovornim ravnanjem in 

‒ ali je za zagotavljanje družbenoodgovornega ravnanja boljša prostovoljnost podjetij ali 

državna ureditev. 

O družbeni odgovornosti se v javnem sektorju ne govori veliko, ker je večinoma razumljena 

ožje, in sicer bodisi v filantropskem, ekološkem bodisi etičnem smislu, ne pa kot osnovno 

načelo delovanja javnega sektorja, ki bi vsakodnevne dejavnosti zaposlenih v javnem sektorju 

obravnaval kot družbenoodgovorno ravnanje (Tomaževič 2011, 72), kar ne velja za vse 

dejavnosti, ki se izvajajo v okviru javnega sektorja. Zato lahko rečemo, da so odgovorno 

upravljanje športne infrastrukture, njeno vzdrževanje, dejavna soudeležba pri načrtovanju ter 

izgradnji nove ter trajnostno naravnano delovanje le eni izmed pomembnejših gradnikov 

družbene odgovornosti vsakega javnega podjetja, ki deluje na tem družbeno dokaj 

izpostavljenem področju.   
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5 ŠPORT V IZBRANI OBČINI  

Športno zvezo Tržič (v nadaljevanju ŠZT) so kot reprezentativno športno organizacijo v občini 

leta 1991 ustanovila takrat delujoča športna društva z namenom usklajevanja delovanja športnih 

organizacij in seveda zaradi enotnega nastopa vseh športnikov ter delavcev v športu. Namen 

zveze je bil že od samega začetka spodbujati tekmovalno, rekreacijsko ter planinsko dejavnost 

občanov in s tem pripomoči k razvoju teh področij v občini. V programu razvoja športa v OT 

(OT 2017) je zapisano, da bo treba skrbeti za vključevanje čim večjega števila mladih, 

zaposlenih, upokojencev in sploh vseh občanov v vse oblike športnorekreativne dejavnosti ter 

jim s tem omogočiti dejavno in zdravo izkoriščanje prostega časa. 

Od ustanovitve, pri kateri je sodelovalo 27 članic, do danes se je to število stalno povečevalo. 

Trenutno je v ŠZT vključenih že 55 različnih klubov in društev, ki gojijo tekmovalni in 

rekreacijski šport. Seveda se društva v občini niso samo ustanavljala, ampak jih je nekaj tudi 

prenehalo z delovanjem ali pa so v mirovanju. Če bi bila dejavna vsa do sedaj ustanovljena 

društva, bi bila številka še večja. 

Občinska politika v zadnjem desetletju z ustreznimi ukrepi podpira razvoj športne dejavnosti. 

Za dobre rezultate v športu pa nista dovolj samo namen in volja, temveč so potrebne tudi 

razmere za ustrezno in kakovostno vadbo. Te se po letih stagniranja počasi izboljšujejo, a 

postoriti je treba še marsikaj, saj se zahtevani standardi na področju upravljanja in vzdrževanja 

športnih površin vsako leto zvišujejo. Včasih so želje športnih organizacij in nekaterih 

posameznikov večje od danih možnosti, zato je neizpodbitno dejstvo, da vseh potreb ne bo 

možno uresničiti takoj. Zadovoljstvo uporabnikov na področju športa lahko pričakujemo le, če 

bodo res podani ustrezni pogoji. Pri razvoju se tudi v prihodnosti računa na pomoč in 

sodelovanje lokalne skupnosti. Ob izpeljavi zastavljenih dejavnosti na tem področju bo treba 

zaustaviti trend večletnega zniževanja vloženih sredstev in ga uravnotežiti glede na potrebe. 

Vse to mora spremljati ustrezen razvoj infrastrukture. 

Nacionalni program športa (Ur. l. RS, št. 26/14) določa smernice celostnega razvoja športa v 

Republiki Sloveniji. Lokalnim skupnostim omogoča sprejem ustrezno prilagojenih razvojnih 

usmeritev in ukrepov na področju športa, ki so v javnem interesu, ter postavlja finančne okvirje 

za občinsko podporo športnih programov. Denarna sredstva za uresničevanje javnega interesa 

v OT se tako kot drugod po Sloveniji zagotavljajo iz proračuna na osnovi vsakoletnega 

programa športa, ki ga potrdi občinski svet.  

OT skladno z Zakonom o športu (Ur. l. RS, št. 29/17) uresničuje javni interes v športu tako, da: 

‒ zagotavlja sredstva za uveljavitev nacionalnega programa skladno s sprejetim LPŠ ter za 

ostale sprejete programe v občini, 

‒ zagotavlja razmere za opravljanje športne dejavnosti, 

‒ vzdržuje, gradi in načrtuje javne športne objekte. 
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OT ima dolgoletno športno tradicijo, ki v marsičem vpliva na dejavnost tudi v sedanjosti. 

Nekatere športne panoge, ki uspešno delujejo že več desetletij, dajejo prepoznavnost občini v 

širšem pomenu. Zato šport predstavlja kompleksno področje, ki je močno prisotno v vrtcu, šolah 

in društvih. Poskuša se slediti postavljenemu cilju, da so interesne dejavnosti otrok v vrtcih in 

šolah temelj, iz katerega se nato vključujejo v interesno športno vzgojo in kasneje mogoče v 

kakovostni in vrhunski šport ali pa se z njim ukvarjajo vsaj rekreativno. 

5.1 Splošni podatki o izbrani občini 

OT leži na severozahodu Slovenije, na Gorenjskem, severno od avtoceste A2 Ljubljana–

Jesenice in meji z Republiko Avstrijo. Sosednje občine so Jezersko, Kranj, Naklo, Preddvor, 

Radovljica in Žirovnica. Površina občine obsega 155 kvadratnih kilometrov in ima nekaj manj 

kot 15.000 prebivalcev, od tega jih imata največ Tržič (3617) in Bistrica pri Tržiču (2793). 

Število prebivalstva je dokaj stabilno in kratkoročno ni pričakovati večjih sprememb. Starejših 

oseb nad 65 let je več kot mladih do 15 let. Indeks staranja je 120, kar je več od slovenskega 

(118) in tudi gorenjskega povprečja (110) (SURS 2016). 

V preteklosti je bil Tržič pomembno gorenjsko industrijsko in zaposlitveno središče, v zadnjem 

času pa se število delovno aktivnega prebivalstva zmanjšuje. Delovno aktivnih prebivalcev je 

okoli 5830, slaba tretjina jih dela v OT, četrtina v Kranju, približno 1000 v Ljubljani, ostali pa 

drugje po Sloveniji in sosednji Avstriji. V občini je okvirno 3000 delovnih mest. Nekako tretjina 

zaposlenih na delo prihaja iz drugih občin (SURS 2016). 

Tržič je občina z ravninskim delom na južni strani in visokogorskim alpskim delom na severu 

ob meji z Avstrijo ter vmesnim pasom hribovja z rečnimi dolinami. Povprečna gostota 

prebivalstva je 100 prebivalcev na kvadratni kilometer. Velike prostorske razlike pogojujejo 

redkejšo poselitev v visokogorskem svetu in koncentracijo na južnem delu občine ter 

osrednjem, ob sotočju Tržiške Bistrice in Mošenika (Tržič), kjer gostota poselitve presega 2500 

prebivalcev na kvadratni kilometer. Tržič ima poleg bogate športne tradicije in svoje 

prepoznavnosti na športnem področju v državnem, mednarodnem in svetovnem merilu široko 

paleto športnih panog. Zato je skupni cilj zainteresirane javnosti in lokalne skupnosti 

soustvarjanje dobrih razmer za izvajanje ter razvoj športnih dejavnosti, hkrati pa omogočiti 

dostop do vadbe čim širšemu krogu občanov. 

Izvajalce športnih programov v OT lahko razdelimo v dve skupini. V prvi so javni zavodi s 

področja vzgoje in izobraževanja (vrtci in osnovne šole). V drugo skupino lahko prištevamo 

izvajalce, ki so ustanovljeni na osnovi civilne iniciative in v glavnem predstavljajo interesna 

združenja (društva in zveze). Ta so ustanovljena na osnovi Zakona o društvih in delujejo na 

nepridobitni osnovi.   
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Tekmovalni šport in športna rekreacija sta v OT organizirana izključno na društvenih temeljih. 

V letu 2016 je bilo v ŠZT vključenih 55 različnih organizacij. Dejstvo, da se v zadnjih letih na 

javni razpis za sofinanciranje LPŠ v OT prijavlja približno polovica registriranih organizacij, 

pove veliko o razvitosti športa v občini. Glavni nosilec tovrstne dejavnosti v občini so športna 

društva oziroma tako imenovana civilna športna sfera. Skoraj vsa društva so povezana v okviru 

ŠZT in z njo dejavno sodelujejo. Seznam športnih društev s sedežem v OT in področje njihove 

dejavnosti je predstavljen v prilogi 2. V njem so označene tudi vrste športnih dejavnosti, s 

katerimi se ukvarjajo našteta društva, kar pa ne pomeni, da so tudi izvajalci sprejetega LPŠ v 

OT na teh področjih. V LPŠ se namreč uvrstijo le tisti programi, ki zadostijo razpisnim 

kriterijem in Pravilniku za sofinanciranje letnih programov športa v OT.  

V LPŠ občine je določeno, koliko sredstev in za katere programe, ki so v javnem interesu, bo 

občina namenila sredstva in s tem zagotovila pogoje za opravljanje in razvoj športnih 

dejavnosti. Programi, ki jih financira občina, so usklajeni z nacionalnim programom športa. 

OT preko javnega razpisa letno sofinancira v povprečju 25 izvajalcev LPŠ, ki nudijo več kot 60 

različnih programov, od rekreacije do vrhunskega športa. V prilogi 3 so prikazani podatki o 

finančnih sredstvih, ki jih je OT namenila za investicije in vzdrževanje športnih objektov ter 

delovanje športnih organizacij v opazovanem obdobju desetih let, in sicer od leta 2007 do leta 

2016.  

 

Slika 2: Gibanje proračuna izbrane občine in sredstev za šport v obdobju 2007–2016 
Vir: OT in ŠZT 

Slika 2 nam nazorno prikazuje odvisnost dodeljenih sredstev za področje športne dejavnosti od 

višine občinskega proračuna. Na sliki lahko vidimo tudi zanimiv zamik višine dodeljenih 

sredstev za športno dejavnost. Za primerjavo smo upoštevali odhodkovni del občinskega 

proračuna, ki je neposredno povezan z izplačilom dodeljenih sredstev. Do nihanja vrednosti 

tega dela proračuna prihaja v veliki meri zaradi investicijske politike občine ter pridobivanja 

dodatnih državnih in evropskih sredstev za ta namen. Temu nihanju v raziskovanem obdobju z 
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enoletnim zamikom sledijo tudi celotna sredstva, ki jih lokalna skupnost nameni področju 

športa. Delež sredstev za šport v občinskem proračunu se giblje od 1,6 odstotka do 4,2 odstotka.  

 

Slika 3: Sredstva za šport glede na namen 
Vir: OT in ŠZT 

Sredstva, ki jih občina preko javnih razpisov namenja sofinanciranju programske športne 

dejavnosti, ostajajo približno enaka skozi celotno opazovano obdobje. Gibanje sredstev glede 

na namen porabe v zadnjem desetletju lahko vidimo na sliki 3. Različne skupne letne vrednosti 

so v največji meri posledica izvedenih ali neizvedenih investicij na področju športne 

infrastrukture. Za izvajalce športne dejavnosti v občini je pomembno, da se višina dodeljenih 

javnih sredstev ne spreminja preveč, saj lahko samo tako načrtujejo potrebna dodatna sredstva, 

ki jih morajo za svojo dejavnost zagotoviti iz drugih virov (sponzorstva, donacije, vadnina, 

članarina ipd.). 

Preglednica 2: Prispevek Fundacije za šport v evrih v obdobju 2007‒2016 

  Leto 

Prispevek fundacije za šport za: 2007 2008 2009 2010 2011 

Sofinanciranje športne infrastrukture 4.715 19.200 12.270 77.112 26.815 

Programe rekreativne dejavnosti 2.000 3.000 6.000 6.600 6.000 

SKUPAJ 6.715 22.200 18.270 83.712 32.815 

 

Preglednica 2 – nadaljevanje 

  Leto 

Prispevek fundacije za šport za: 2012 2013 2014 2015 2016 

Sofinanciranje športne infrastrukture 26.895 26.450 33.000 0 0 

Programe rekreativne dejavnosti 6.042 8.700 12.800 11.600 11.000 

SKUPAJ 32.937 35.150 45.800 11.600 11.000 

Vir: OT in ŠZT 
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V preglednici 2 so podane vrednosti, ki so bile v opazovanem obdobju prejete od države kot 

pomoč pri izgradnji in obnovi športne infrastrukture ter izvajanju programov društev na 

področju rekreacije. Prejeta sredstva iz občinskega proračuna za večino športnih organizacij 

predstavljajo namreč le del denarja, ki ga potrebujejo izvajalci za svojo dejavnost. Zagotavljanje 

prepotrebnih dodatnih sredstev neposredno vpliva na ceno in kakovost storitev, množičnost in 

še mnoge druge elemente zadovoljstva uporabnikov s storitvami na področju športa v OT. Tak 

pomemben dodaten vir je prostovoljno delo, ki ga je izredno težko ovrednotiti, pa vendar 

predstavlja najpomembnejši steber delovanja vsake športne organizacije.  

 

Slika 4: Število posameznikov in tekmovalnih ter rekreativnih vadbenih skupin, 

vključenih v LPŠ izbrane občine v obdobju 2007–2016 
Vir: OT in ŠZT 

Na sliki 4 vidimo precejšen upad števila posameznikov v obdobju od 2008 do 2011, ki so svojo 

športno vadbo izvajali v organiziranih skupinah, kar lahko pripišemo gospodarski krizi, ki je s 

svojim vplivom močno zarezala tudi na področje športa. Športne organizacije so se na precejšen 

upad skupnega števila vadečih odzvale s ponudbo novih in raznovrstnih vadb, ki jih izvajajo 

stari kot novonastali ponudniki športnih storitev. Pestra ponudba vadbe in prizadevanje 

izvajalcev k višji kakovosti storitev sta ta negativni trend v zadnjih nekaj letih obrnila v 

pozitivno smer.  

Želja vseh deležnikov je, da bi se sredstva za sofinanciranje programov športa v OT, merjeno 

povprečno na prebivalca, postopoma zviševala, da bi bila dolgoročno gledano OT med tistimi 

občinami v regiji, ki bo za namen športa namenjala več sredstev od regijskega ali slovenskega 

povprečja.  
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5.2 Športna infrastruktura v izbrani občini 

Razvoj infrastrukture za šport in prosti čas na območju OT v zadnjem obdobju žal ni temeljil 

na dolgoročni ali vsaj srednjeročni strategiji. Program razvoja športnega področja mora temeljiti 

na povečevanju telesne dejavnosti za zdravje vseh ljudi, vključenosti vseh socialnih skupin, 

posebej otrok in mladine, spodbujanju prostovoljstva, razvoju lokalnih skupnosti ter 

ekonomsko upravičeni izgradnji ter učinkovitem upravljanju in vzdrževanju infrastrukture za 

šport in prosti čas. Strategija razvoja, osnovana na omenjenih temeljih, bi morala zagotavljati 

uresničevanje dolgoročnih ciljev na področjih telesnega razvoja in mentalnega zdravja ljudi ter 

socialnega in ekonomskega razvoja lokalnih skupnosti. Lokalna skupnost mora podpirati 

enostavne in poceni rešitve, ki nam bodo pripomogle k čim večjemu učinku na področju razvoja 

športa, boljšega zdravja ter socialne vključenosti ljudi.  

Kratkoročni strateški načrt vzdrževanja in investicij na področju infrastrukture za šport in prosti 

čas je izredno pomemben vir informacij za pripravo razvojnega načrta lokalne skupnosti v 

daljšem časovnem obdobju, na primer dvajsetih let. Takšen načrt bo odločevalcem omogočal 

konstruktivno načrtovanje in kontinuirano zagotavljanje potrebnih virov za izvedbo ter 

racionalno in bolj učinkovito uporabo naravnih in javnih virov za doseganje postavljenih ciljev. 

Pridobivanje podatkov za daljše časovno obdobje je dokaj težavna naloga. Potrebni podatki za 

podrobnejšo analizo se na ravni občine niso nikoli zbirali v takšnem obsegu, da bi lahko 

predstavljali soliden temelj za pripravo načrta. V prilogi 4 so predstavljeni podatki, ki so jih 

športne organizacije posredovale lokalni skupnosti pri svojih kandidaturah na razpise za 

izvajanje LPŠ, ter podatki o pokritih športnih objektih, ki jih za potrebe analiz na državni ravni 

vsakoletno posreduje lokalna skupnost Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. 

 

Slika 5: Skupna površina pokritih vadbenih objektov, delež teh površin na 1000 

prebivalcev in število vadbenih skupin v obdobju 2007‒2016 
Vir: OT in ŠZT 
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Pri pregledu slike 5 ugotovimo, da se delež pokritih površin v kvadratnih metrih na 1000 

prebivalcev v OT v zadnjih desetih letih stalno povečuje. Pri natančnejši analizi podatkov, ki 

so navedeni v prilogi 4, lahko hitro ugotovimo, da tega pozitivnega trenda ni moč pripisati 

uspešni razvojni politiki lokalne skupnosti in gradnji novih pokritih športnih površin, temveč je 

povečanje posledica zmanjševanja števila prebivalcev v občini. 

V prilogi 5 so zbrani športni objekti v OT glede na njihovo krajevno lokacijo, površino in obliko 

lastnine. Vsi navedeni objekti iz priloge 5 niso ustrezno umeščeni v občinski prostorski načrt 

in niso vpisani v seznam športnih površin. Določeni objekti so v zasebni lasti, zato njihovi 

lastniki nimajo interesa po ureditvi statusa svoje nepremičnine, ker ta zaradi tega lahko ni več 

tržno zanimiva. Za športno javnost te površine niso nekaj dolgoročnega in jih kaj hitro lahko 

izgubimo ter s tem bistveno poslabšamo trenutno stanje na tem področju. Zaradi oblike lastnine 

prihaja občasno tudi do motenj pri koriščenju teh površin, kar se je do sedaj skoraj vedno rešilo 

v korist uporabnikov.  

V zadnjem desetletju so bile na področju športne infrastrukture izvedene nekatere večje 

investicije (OT in ŠZT): 

‒ 2006: odkup zemljišč za potrebe skakalnega centra Sebenje,  

‒ 2007: obnova malih skakalnic v Sebenjah, začetek izgradnje planinske koče na Zelenici,  

‒ 2008: zaključek obnove malih skakalnic v Sebenjah, nadaljevanje gradnje koče na Zelenici,  

‒ 2009: izgradnja športnega parka v Kovorju, nadaljevanje gradnje koče na Zelenici, priprava 

projektne dokumentacije za obnovo balinišča Ravne ter gradnjo igrišča pri POŠ Lom, 

začetek gradnje balinišča Ravne z odkupom zemljišča, začetek gradnje igrišča pri POŠ 

Lom, izvedba sanacije asfaltne površine na igrišču v Križah, priprava projektne 

dokumentacija za obnovo igrišča v Križah,  

‒ 2010: dokončanje igrišča pri POŠ Lom, dokončanje izgradnje koče na Zelenici, dokončanje 

balinišča Ravne, 

‒ 2011: dokončanje igrišča pri OŠ Križe,  

‒ 2012: izgradnja malega nogometnega igrišča z umetno travo pri OŠ Bistrica,  

‒ 2016: prenova zunanjega igrišča pri OŠ Tržič.  

Prednostna naloga lokalne skupnosti kot nosilke razvoja je nedvomno izgradnja ustreznih 

športnih objektov, ki bodo vsem uporabnikom omogočali normalno uporabo in predvsem 

kakovostno delo. Če ne bo ustrezne infrastrukture, lahko neskončno povečujemo proračun za 

izvajanje LPŠ, a ne bomo dosegli želenega učinka, to je zadovoljnega uporabnika. Vsekakor je 

povečanje proračuna dobrodošlo, a ne samo zaradi infrastrukturnih projektov na eni ali 

financiranja programov na drugi strani. Izvajanje LPŠ mora biti financirano kar se da 

uravnoteženo. 

Prednostni cilji lokalne skupnosti glede razvoja športne infrastrukture morajo biti preudarni in 

trajnostno naravnani. To pomeni, da naj ne bi gradili potratnih in nefunkcionalnih objektov, ki 
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zaradi dragega vzdrževanja kmalu postanejo za občinski proračun veliko breme. Prenova in 

gradnja športne infrastrukture naj sledita naslednjim smernicam:  

‒ pri načrtovanju izgradnje športne infrastrukture je potrebna velika mera razuma in 

preudarnosti, da ne bi gradili dragih in nepotrebnih političnih projektov, 

‒ prednostno naj se gradijo športni objekti, ki jih v občini še ni,  

‒ prenovijo naj se tisti športni objekti, katerih prenova je smiselna in najbolj potrebna,  

‒ zgradijo naj se športni objekti, ki ne bodo sami sebi namen (za zelo ozko usmerjeno športno 

javnost), ampak jih bo poleg aktivnih športnikov uporabljal najširši krog rekreativcev, 

‒ zgrajeni športni objekti naj bodo pridobitev tudi za turistično ponudbo občine,  

‒ pri izgradnji športnega objekta naj bo eden izmed važnejših kriterijev tudi potencialni 

prihodki, ki jih tak športni objekt s svojo ponudbo lahko dodatno generira. S tem se cena 

vzdrževanja objekta bistveno zniža in objekt pri svoji funkciji ni popolnoma odvisen od 

občinskega proračuna.  

V zadnjem času je bilo izpostavljenih nekaj projektov, ki so potrebni ustrezne preučitve ob 

možnosti njihove implementacije. OT leži v gorskem svetu in del ponudbe športne 

infrastrukture mora biti združen s turistično ponudbo. Sinergije se lahko iščejo predvsem v 

trekingu (pohodništvu) in gorskem kolesarjenju, kajti za ti dve obliki rekreacije imamo izjemne 

naravne danosti. Za najnujnejšo ureditev in označitev tras ne potrebujemo veliko denarnih 

sredstev. Potrebni sta le volja in določitev razvojnih smernic (v sodelovanju z lokalno 

skupnostjo). Na tem področju se ponašamo z vzorno urejenimi planinskimi potmi in velikim 

številom gorskih koč ter planšarij. Urediti in/ali označiti je treba še proge (steze) za gorske 

kolesarje in celotno ponudbo spraviti v ustrezno oblikovan in promoviran vodnik po tržiških 

hribih in dolinah.  

Uporabniki v OT močno pogrešajo nogometno igrišče z atletsko stezo. Obstoječe je bilo pred 

leti zaradi drugačnih interesov pozidano ter s tem izgubljeno za mnogo uporabnikov. Izgradnja 

igrišča z minimalno pripadajočo infrastrukturo bi bila velika pridobitev za mnoge športne 

navdušence. Premišljena umestitev novega igrišča v prostor, ki bi omogočala njegovo nadaljnjo 

širitev, in čimprejšnja izgradnja, morata biti prednostni nalogi za lokalno skupnost in 

zainteresirano športno javnost. 

V Tržiču trenutno ni dejavnega smučišča za poučevanje otrok. Glede na geografsko lego in 

tradicijo občina potrebuje lokalno smučišče iz več razlogov: nadaljevanje dolge in uspešne 

tovrstne športne tradicije, ponuditi občanom primarno zimsko rekreacijo in povečanje turistične 

ponudbe kraja. V vasi Lom pod Storžičem so bili že narejeni načrti za smučišče. Naravne 

razmere so podobne tistim iz sosednjega avstrijskega Bodentala (senčna lega, bližina vode za 

umetno zasneževanje, podobna konfiguracija terena in možnost za ureditev tekaških prog). 

Smučišče bi v kombinaciji z Dovžanovo sotesko in s trekingom ter z gorskim kolesarstvom 

lahko predstavljalo jedro turistične ponudbe in razvoja turizma v kraju.  
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V vse več mestih, občinah in regijah postaja kolesarjenje pomembna oblika mobilnosti in 

privlačna alternativa avtomobilskemu prometu. V OT kolesarske infrastrukture trenutno še ni, 

zato ne preseneča podatek, da se s kolesom vozi le peščica ljudi. Da bi občina postala 

kolesarjem prijazna, potrebujemo vizijo in odločne korake, vključno z vzpostavitvijo celovitega 

kolesarskega omrežja. Čeprav rekreativno kolesarjenje ločujemo od vsakodnevnega, saj gre za 

drugačno dejavnost z drugačnimi potrebami, pa je spodbujanje kolesarjenja v OT možno 

izvajati tudi z izkoriščenjem potencialov rekreativnega kolesarjenja. Pri tem se je smiselno 

osredotočiti na izletniško in družinsko kolesarjenje, ki sta po svojem značaju in posledičnih 

infrastrukturnih zahtevah še najbolj podobna vsakodnevnemu kolesarjenju. Vzpostavljene, 

označene in s spremljevalno infrastrukturo (npr. počivališča) ustrezno opremljene trase 

rekreativnih kolesarskih povezav je treba navezati na nastajajoče državno kolesarsko omrežje 

in povezave v sosednjih občinah, da bo občina s kolesom dostopna tudi od drugod. Pri 

določanju tras je treba upoštevati dejavnike varnosti, dostopnosti, privlačnosti in udobja. 

Kot del projekta kolesarskih povezav »Pod Storžičem«, ki poteka v sodelovanju s sosednjimi 

občinami, sta v OT zaenkrat označeni le dve kolesarski povezavi (11 in 11A), ki v občino 

vstopita pri Žiganji vasi. Za lažjo usmeritev je postavljenih 20 usmerjevalnih tablic, izdana je 

bila tudi karta. Povezavi nista kategorizirani kot kolesarski poti, zato je treba razmišljati o 

izgradnji kolesarske steze Žiganja vas–Ljubelj. Pri tem velja omeniti tudi devet kilometrov 

dolgo krožno Pot treh zvonov, ki je primerna tudi za (gorsko) kolo in je opremljena s potrebno 

spremljevalno infrastrukturo. Izgradnja in označitev rekreativne kolesarske steze čez celotno 

OT je nujno potrebna za spodbujanje množičnega rekreativnega in družinskega kolesarjenja. Z 

varno in označeno kolesarsko stezo se vsem zainteresiranim (predvsem pa otrokom in starejšim) 

zagotovi varna oblika rekreacije. Kolesarska steza ni potrebna na celotni relaciji, ker bi trasa 

potekala skozi vasi in bi z ureditvijo cone 30 ter s primerno znakovno označitvijo lahko 

uporabili vaške ceste. Tako bi kolesarsko povezali mesti Kranj in Tržič, saj je kolesarska steza 

že zgrajena do roba OT – tudi čez občino Naklo. Kolesarska infrastruktura bi bila poleg športno 

rekreativne vsebine tudi dodana vrednost tržiškemu turizmu in bi zaokrožila njegovo ponudbo.  

Šport kot tak v današnjem svetu za lokalno skupnost pomeni prestiž in ugled na nacionalni in 

mednarodni ravni. Za občane pomeni določen dvig samozavesti, kar prispeva k nadaljnjemu 

razvoju občine na športnem in na gospodarskem področju. Z razvito športno infrastrukturo v 

občini kraj postane bolj privlačen za življenje in posledično to lahko vodi k priseljevanju v 

okolje in k rasti investicij v gospodarstvo. Celotno športno rekreativno ponudbo lahko občina 

predstavi kot del turistične ponudbe skupaj s svetovno znano Dovžanovo sotesko, šuštarsko 

nedeljo, z razstavo mineralov in fosilov, muzejem o razvoju zimske športne opreme in seveda 

z naravo. Razvita športna infrastruktura nedvomno poveča zanimanje za turizem v kraju. Glede 

na turistično razvitost in infrastrukturo v OT je vsaka novost na tem področju dobrodošla. V 

večini primerov gresta šport (in športna infrastruktura) in turizem (in turistična infrastruktura) 

z roko v roki in tako športna infrastruktura postaja čedalje bolj tudi del turistične ponudbe. En 

brez drugega težko preživita, predvsem če gre za kakovosten in vsebinsko bogat turizem.   
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Z izgradnjo določene športne infrastrukture bi bilo v OT poskrbljeno za večino športnih 

dejavnosti, ki se preko klubov in društev izvajajo v občini. Celotna infrastruktura bi ogromno 

pripomogla k zagotavljanju osnovnih pogojev za izvajanje športne rekreacije in zadovoljstvu 

uporabnikov. Zgrajeni in obnovljeni objekti bi povečali turistično ponudbo v občini, kar bi za 

Tržič pomenilo večji ugled in privlačnost. Potek izvedbe je v veliki meri odvisen od zagotovitve 

sredstev lokalne skupnosti in od pridobivanja finančnih sredstev iz javnih razpisov države ter 

pridobivanja sredstev iz evropskih razvojnih skladov. 

5.3 Upravljanje športno-rekreativnih objektov v izbrani občini 

Nekatere lokalne skupnosti ne čutijo potrebe po ustanovitvi pravne osebe javnega prava za 

upravljanje javne infrastrukture za šport. Upravljajo jo športne zveze ali pa kar klubi, ki so 

pravne osebe zasebnega prava, kar je v določenem nasprotju z Zakonom o stvarnem premoženju 

države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/10). Takšno upravljanje je včasih 

v nasprotju z veljavno zakonodajo, predvsem pa vodi v poslabšanje standardov kakovosti 

storitev, manjšo varnost uporabe infrastrukture ter dostopnost programov za širši krog 

uporabnikov. Spet v drugih občinah poteka ustanavljanje javnih zavodov, v katerih so združena 

različna področja: kultura, turizem, šport, upravljanje infrastrukture, mladinski programi, 

izobraževanje odraslih, prireditve itd.  

Nedorečena skrb za športno infrastrukturo velikokrat ni racionalna ter ne zagotavlja 

ekonomičnega obratovanja in učinkovitega vzdrževanja objektov in površin. Športna društva 

in klubi, katerih osnovni namen je izvajanje športne vadbe in tekmovanj, največkrat nimajo 

ustrezne organizacijske strukture in usposobljenih kadrov za zakonsko izvajanje obratovanja in 

vzdrževanja infrastrukture. To pa ne pripomore k ustvarjanju pogojev za trajnostni razvoj 

gibalne kulture ljudi. Združevanje področij v nekaterih zavodih zaradi organizacijskih, 

kadrovskih, finančnih in programskih omejitev zavira razvoj teh področij in ne zmanjšuje 

stroškov, posledica pa je neracionalna poraba javnih sredstev za ta namen. 

Upravljanje športnih površin in objektov v OT poteka na dva načina. Določen del nepremičnin 

je v upravljanju občinskega podjetja, ki v nasprotju s prevladujočo prakso v Sloveniji nima 

statusa javnega podjetja. OT je v letu 2003 ustanovila podjetje Bios, d. o. o., ki je v njeni 

stoodstotni lasti. Podjetje upravlja pomembnejše športne objekte, ki so za izvajanje 

postavljenega programa športa vitalnega pomena. To so Dvorana tržiških olimpijcev skupaj z 

njenim zunanjim igriščem, telovadnici v osnovnih šolah Križe in Bistrica, malo nogometno 

igrišče Bistrica in v zadnjih letih tudi turistično rekreativni bazenski kompleks Gorenjska plaža. 

Našteta športna infrastruktura predstavlja dobro četrtino (26,3 %) športnih površin v občini 

(priloga 5). Ostale športne površine so v zasebni lasti ali pa jih je občina dala z dolgoročnimi 

pogodbami v najem in njihovo upravljanje društvom.  Lokalna skupnost bi morala poleg 

ekonomskega načela pri upravljanju in oddajanju športne infrastrukture v najem, upoštevati tudi 

smernice, ki dolgoročno pripomorejo k uspešnemu izvajanju strategije športa:  
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‒ enotno upravljanje in oblikovanje cen za najem vseh športnih objektov, ki so v lasti lokalne 

skupnosti, 

‒ organizirane športne selekcije naj imajo pri najemu prednost pred športno rekreacijo,  

‒ pri določanju terminov vadbe imajo otroci prednost pred odraslimi,  

‒ pri izbiri termina naj imajo prednost društva, ki delujejo v javnem interesu, 

‒ cena najema naj bo nižja za klube in društva, ki delujejo na področju lokalne skupnosti, so 

ustanovljena in izvajajo programe skladno z nacionalnim programom športa ter so 

registrirana pri nacionalnih panožnih zvezah,  

‒ oblikovati je treba cenik najema objektov za organizacijo športnih tekmovanj. Cenovno 

prednost naj imajo društva in klubi, ki delujejo na področju lokalne skupnosti in so 

ustanovljeni in izvajajo programe skladno z nacionalnim programom športa ter so 

registrirani pri nacionalnih panožnih zvezah.  
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6 PRIMERJAVA ZADOVOLJSTVA UPORABNIKOV ŠPORTNE 

INFRASTRUKTURE MED ANKETIRANCI IZ IZBRANE OBČINE IN 

OSTALIMI ANKETIRANCI 

Za ugotavljanje zadovoljstva uporabnikov s športno infrastrukturo v OT do sedaj še ni bilo 

izvedene nobene raziskave. V preteklih letih so se občasno zbirali in obdelovali določeni interni 

podatki, npr. število vadečih, posamične pritožbe, vrste vadbe itd. Pri vsem tem je šlo v veliki 

meri samo za posamezne številčne podatke, ki so imeli kaj malo povezave s kakovostjo 

tovrstnih storitev ter z zadovoljstvom uporabnikov. Pri ugotavljanju dejavnikov, ki vplivajo na 

zadovoljstvo uporabnikov s storitvami na področju športne vadbe, je treba poznati določena 

dejstva, ki se nanašajo na družbeno odgovornost in uspešnost tovrstnih organizacij. Pri 

ugotavljanju zadovoljstva igra važno vlogo tudi opredelitev kakovosti in njeno merjenje. 

Poznavanje te tematike omogoča sestavo ustreznega vprašalnika za merjenje zadovoljstva 

uporabnikov. 

Raziskava v Veliki Britaniji (Rasciute in Downward 2010, 256–270) je pokazala, da so ljudje, 

ki se ukvarjajo s športom, srečnejši od ljudi, ki tega ne počno. Do podobnih zaključkov, vendar 

z več socialne vsebine, je prišla raziskava (Slabe Erker idr. 2012, 45‒55), ki je ugotavljala 

razloge za pojav razlik v rekreativni vadbi med Slovenijo in ostalimi evropskimi državami. Pred 

očmi moramo imeti dejstvo, da različne raziskave s področja športa ne smejo biti končni cilj. 

So samo vmesni korak in dodatna pomoč pri ustvarjanju boljših politik in strategij, ki bi vodile 

k uspešnemu razvoju športne dejavnosti na lokalni in na nacionalni ravni.  

Zaradi omenjenega in tudi različnih motivov posameznikov za športno vadbo šport nima samo 

ene definicije. Športna dejavnost ima različne funkcije in cilje, na primer zmaga na tekmovanju, 

učenje športnih veščin, sprostitev, ohranjanje zdravja, rehabilitacija, razvedrilo in predvsem 

način življenja, in je tesno povezana z ekonomskimi vidiki športa. Slovenija postaja vedno večji 

trg športa za vse. Športno vadbo vsekakor lahko štejemo za integralni del tega, čemur rečemo 

kakovost življenja. Vadba danes ni več le okras ali razkošje življenja, temveč njegov nujen 

sestavni del (Doupona Topič in Sila 2007, 12–16). Zato se povečujeta ponudba in konkurenca, 

raven storitev pa mora vedno bolj zadovoljevati želje uporabnikov.  

Vedenje o tem, kaj uporabniki pričakujejo od športnih organizacij, nam pomaga pri 

ugotavljanju, ali je opravljena storitev na sprejemljivo kakovostni ravni. Pogoj za to je razvita, 

primerno vzdrževana in zainteresiranim uporabnikom ustrezna infrastruktura. Vsekakor je cilj 

opravljati čim bolj prilagojene storitve s tega področja, ki se predvidoma v nekaterih segmentih 

razlikujejo po geografskih regijah in bi jih bilo zato pri njihovi implementaciji treba prilagajati 

uporabnikom.  

Rast športne dejavnosti, kot vedno bolj pomembne gospodarske panoge, se je v zadnjem času 

odrazila v povečanju sredstev, ki jih namenimo za tovrstne izdelke in športne storitve. 

Vzporedno s tem ugotavljamo, da je pomemben dejavnik te rasti tudi infrastrukturno okolje. 
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Zato je ena od važnejših nalog lokalne skupnosti vzpostavitev učinkovite in dostopne mreže 

kakovostnih športnih objektov in naravnih površin za potrebe športa. Za zadovoljstvo 

uporabnikov ni dovolj samo razvita infrastruktura, temveč tudi njena prava vsebina. Kot povsod 

drugje je treba tudi pri oblikovanju razvoja športa v čim večji meri upoštevati uporabnika, 

njegove potrebe, želje in razloge za izbiro določene vadbe. Poznavanje uporabnika, določitev 

stopnje zadovoljstva in prilagajanje njegovim pričakovanjem so temeljni za usmeritve, 

uresničitev in uspeh. Vse našteto smo poskusili preveriti z anketo in na osnovi njenih rezultatov 

izluščiti ugotovitve in spoznanja, ki naj bi pomagala pri nadaljnjem razvoju tega področja. V 

prvi vrsti smo želeli preveriti trditev, da se zadovoljstvo uporabnikov s športno infrastrukturo v 

OT razlikuje od zadovoljstva uporabnikov v ostali gorenjski regiji, ob tem pa je zanimiva tudi 

primerjava z ostalim slovenskim prostorom. 

6.1 Postopek anketiranja  

Anketiranje smo izvedli s pomočjo brezplačne spletne ankete na strani www.1ka.si, za katero 

smo pripravili e-vprašalnik in ga posredovali na določene elektronske naslove. Uporabljen je 

bil neverjetnostni način vzorčenja, in sicer priložnostno vzorčenje. Ciljna populacija v naši 

raziskavi so bile osebe, starejše od 15 let, ki so prebivalci Republike Slovenije. Ker smo 

uporabili spletno anketo in so odgovarjali samo uporabniki spletnih socialnih omrežij, je naš 

vzorec naključen in nereprezentativen. Vabilo k izpolnjevanju ankete s povezavo na vprašalnik 

smo razposlali preko 3000 uporabnikom športnih storitev na področju celotne Slovenije. 

Pretežen del teh elektronskih naslovov je predstavljala ustvarjena baza ŠZT.  

Pred časom je Zavod za šport RS Planica imenoval ŠZT za enega izmed 16 področnih centrov, 

ki organizira in usklajuje šport mladih. Zato smo preko ŠZT zaprosili ostale centre v Sloveniji, 

da preko svojih baz povabijo potencialne anketirance k izpolnjevanju e-anketnega vprašalnika. 

V spremnem dopisu smo tudi vse prejemnike ankete pozvali, naj anketo posredujejo tudi svojim 

prijateljem. S tem smo poskusili še dodatno pokriti čim širši krog uporabnikov športnih storitev 

po celotni Sloveniji.  

Da bi dobili čim več anket s področja gorenjske regije, smo preko predstavnika regijske pisarne 

OKS na Jesenicah povabili vse športne zveze s tega področja. Na Gorenjskem je dejavnih pet 

športnih zvez (Škofja Loka, Kranj, Tržič, Radovljica in Jesenice), ki s svojim delovanjem 

pokrivajo večino občin na tem prostoru.  

Anketa je bila na spletni strani dostopna tri mesece, in sicer od 22. februarja do 22. maja 2016. 

Za zagotavljanje večje odzivnosti smo približno po enem tednu poslali prvi opomnik, ki je bil 

namenjen vsem nerespondentom. Drugi opomnik je vseboval zahvalo vsem dotedanjim 

anketirancem in hkrati tudi obvestilo, do kdaj je še možno odgovarjati na spletno anketo. Cilj 

našega anketiranja je bil preseči desetodstotno odzivnost. Pri spletnem vprašalniku smo zaznali 

812 klikov na posredovani nagovor, z izpolnjevanjem ankete je začelo 492 posameznikov, v 
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celoti pa je na vsa vprašanja odgovorilo 335 anketirancev oziroma dobrih 11 odstotkov. 

Ustrezno, vendar žal samo delno, je bilo izpolnjenih 429 anketnih vprašalnikov. Zato se nam 

pri predstavitvi demografskih podatkov število anketiranih oseb po posameznih podvprašanjih 

lahko rahlo razlikuje. V analizi smo obravnavali samo odgovore tistih, ki so anketo izpolnili v 

celoti. 

6.2 Anketni vprašalnik 

Pri merjenju zadovoljstva uporabnikov lahko uporabimo več metod, s pomočjo katerih bolj ali 

manj natančno analiziramo trenutno stanje. Kot navajajo Možina, Zupančič in Postružnik 

(2010, 336), je anketa zahtevna in precej široka metoda zbiranja primarnih podatkov in zato 

natančna in zanesljiva. Izvajanje katere koli oblike anketiranja zahteva posebna znanja, dobro 

pripravo in organizacijo. Z anketnim vprašalnikom hitro in z minimalnimi stroški pridobimo 

neposredne podatke ter informacije o zadovoljstvu uporabnikov. Zaradi določenih prednosti 

(feksibilnost in dostopnost za anketirance) smo se v našem primeru odločili za izvedbo spletne 

ankete.  

Posredovani anketni vprašalnik (priloga 1) je bil strukturiran po svoji vsebini in pripravljen 

skladno s splošnimi teoretičnimi izhodišči za to področje ter pred uporabo ustrezno testiran. 

Vprašalnik je treba pred izvedbo predhodno testirati in se nato s sodelujočimi v preliminarni 

študiji pogovoriti in na osnovi tega popraviti formulacije nekaterih vprašanj. To je najstarejši 

in najpreprostejši pristop k ocenjevanju kakovosti vprašalnika, preden ga testiramo (Saris in 

Gallhofer 2007, 174). Zato smo izvedli tehnično kot tudi vsebinsko preverjanje anketnega 

vprašalnika. Ta je vseboval kombinacije odprtih in zaprtih vprašanj, Likertovo ocenjevalno 

lestvico ter metodo razvrščanja. Vprašanja so bila kratka, jasna in razumljiva. Upoštevali smo 

čim širšo možnost ponujenih odgovorov. Vgrajeni so bili ustrezni preskoki vprašanj, ki 

anketirancem olajšajo izpolnjevanje ankete. Vprašalnik zaradi anonimnosti ni vseboval 

nikakršnih osebnih podatkov. Anketiranci so odgovarjali na 31 vprašanj, ki so bila razdeljena 

na sedem sklopov. Ti so pokrivali različne teme, in sicer splošne podatke o športni vadbi, 

zadovoljstvo s športno infrastrukturo, socialni in zdravstveni vidik anketirancev, obveščenost 

in seveda njihove demografske podatke. 

Pri zbranih podatkih iz anketnega vprašalnika, ki smo jih v okviru naloge uporabili za 

dokazovanje postavljenih hipotez, smo testirali zanesljivost in veljavnost, kajti natančnost 

meritev lahko precej vpliva na samo testiranje hipotez. Pravilno zbrani podatki lahko tvorijo za 

nas pomembno banko podatkov. Zanesljivost merjenja je zmožnost, da proizvedemo enake 

vrednosti ob ponovnem merjenju na istih enotah, ob predpostavki, da vmes ni prišlo do 

sprememb v dejanskih vrednostih (Ferligoj, Leskovšek in Kogovšek 1995, 8).  
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Tehnična stran za proučevanje te težave vključuje pojme, kot so veljavnost, zanesljivost in 

posploševanje. Preglednica 3 povzema nekatere razlike med pozitivističnimi, relativističnimi 

in konstrukcionističnimi stališči (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2007, 74‒75). 

Preglednica 3: Pogled na veljavnost, zanesljivost in posploševanje 

 
Stališče 

Pozitivistično Relativistično Konstrukcionistično 

Veljavnost 
Ali se merjenja natančno 

ujemajo z resničnostjo? 

Ali je bilo vključenih dovolj 

perspektiv? 

Ali ta študija razgrinja 

izkušnje vpletenih v 

raziskovalno okolje? 

Zanesljivost 

Ali bodo merjenja dala enake 

rezultate ob drugih 

priložnostih? 

Ali bodo drugi opazovalci 

dosegli podobna opazovanja? 

Ali je način, kako smo dobili 

pomen iz grobih podatkov, 

dovolj razviden? 

Posploševanje 

Do kolikšne mere študija 

potrjuje ali izpodbija trenutne 

ugotovitve z istega področja? 

Kakšna je verjetnost, da se bo 

struktura, opazovana v vzorcu, 

ponovila v obči populaciji? 

Ali imajo koncepti in 

konstrukti, dobljeni v tej 

študiji, pomen tudi v drugih 

okoljih? 

Vir: Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2007, 75. 

Za potrditev zanesljivosti in veljavnosti smo pred začetkom statistične obdelave pridobljenih 

podatkov izvedli na obravnavanem sklopu vprašalnika Cronbachov test in korelacijski 

koeficient. Zanesljivost notranje konsistentnosti se uporablja, ko gre za lestvico, kjer se več 

postavk sešteje v končen rezultat. Vsaka postavka meri določen vidik konstrukta, zato mora 

med njimi obstajati določena konsistentnost. To zanesljivost lahko merimo tako, da postavke 

razdelimo v dve skupini in izračunamo korelacijo med njima ali s pomočjo koeficienta α 

(Cronbachov α), ki je povprečje posameznih koeficientov, ki so izračunani iz polovice postavk. 

Vrednost tega koeficienta narašča s številom postavk, ki merijo konstrukt (Šuster Erjavec in 

Južnik Rotar 2013, 37). 

6.3 Demografske značilnosti vzorca 

Na anketni vprašalnik je veljavno odgovorilo 183 žensk oziroma 53 odstotkov in 160 moških 

oziroma 47 odstotkov Na sliki 6 je prikazana struktura anketirancev po spolu. Kot lahko vidimo, 

v anketirani populaciji med spoloma ni bistvenih razlik. 

 

Slika 6: Struktura anketirancev po spolu 

Moški

47 %Ženske

53 %
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Slika 7 prikazuje strukturo anketirancev glede na njihovo starost. V anketnem vprašalniku je 

bilo določenih sedem starostnih razredov: do 20 let, 21‒30 let, 31‒40 let, 41‒50 let, 51‒60 let, 

61–70 let in nad 71 let. Največ veljavnih odgovorov je bilo prejetih od anketirancev iz starostne 

skupine od 41 do 50 let, in sicer 105. S pomočjo tehtane aritmetične sredine smo izračunali, da 

znaša povprečna starost anketirancev dobrih 41 let. 

 

Slika 7: Struktura anketirancev po starosti 

V anketnem vprašalniku smo postavili tudi vprašanje, koliko denarja mesečno v povprečju 

porabite za plačilo vaših športnih storitev. Po pričakovanju največji delež odgovorov spada v 

prvi dve skupini, in sicer do 20 evrov ter od 21 do 50 evrov. Takšnih odgovorov je bilo kar 231, 

kar predstavlja 68 odstotkov prejetih odgovorov na to vprašanje. Povprečna poraba 

anketirancev nominalno znaša 51 evrov. Ostala porazdelitev je v nadaljevanju prikazana na 

sliki 8.  

 

Slika 8: Skupna povprečna mesečna poraba za plačilo športnih storitev  

V demografski del anketnega vprašalnika smo vključili tudi vprašanja glede izobrazbe 

anketirancev, regije, v kateri imajo stalno prebivališče, ter njihovega statusa in bivalnega okolja. 

Vsi omenjeni dejavniki, kot tudi poraba denarja za športne storitve, vplivajo na telesno 

dejavnost posameznikov (Slabe Erker idr. 2012, 49–52). Redna vadba, zdravje in druženje so 

ravno tako pomembni elementi zadovoljstva. Za boljši splošni rezultat bi morali sprejeti 

učinkovite ukrepe glede spodbujanja rekreacije starejših, nižje izobraženih, tistih z nižjim 

dohodkom in družbenim statusom ter prebivalcev vaških območij. Vse to so prikrajšane 

skupine, ki potrebujejo več interesa s strani države, lokalne skupnosti in tudi strokovne javnosti. 
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Slika 9: Struktura anketirancev po izobrazbi 

Družbeni in demografski dejavniki opredeljujejo ljudi, ki so pripravljeni na spremembe pri svoji 

ravni dejavnosti. Pripravljenost na to se povečuje s stopnjo izobrazbe. Za Slovenijo je bilo 

ugotovljeno, da je povezanost med stopnjo izobrazbe in telesno dejavnostjo visoka, čeprav se 

v zadnjih letih niža (Sila 2010, 94–99). Nizozemska raziskava (Droomers idr. 2001, 369–384) 

kaže, da imajo manj izobraženi nižje obete za povečanje telesne dejavnosti v primerjavi s 

skupino bolj izobraženih. Podobne zaključke lahko naredimo tudi na osnovi izobrazbene 

strukture naših anketirancev, ki se nagiba k bolj izobraženim in je vidna na sliki 9. 

 

Slika 10: Struktura anketirancev po regiji prebivališča 

Ker je namen magistrske naloge ugotoviti zadovoljstvo uporabnikov s športno infrastrukturo v 

OT ter ga primerjati z ožjo gorenjsko regijo in ostalo Slovenijo, je ugotovljena struktura 

anketirancev prikazana na sliki 10 dokaj ustrezna za naše nadaljnje raziskovanje. 

 

Slika 11: Status anketirancev 
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V Sloveniji je bilo na regijski ravni ugotovljeno, da obstaja statistično značilna povezava med 

BDP območja in pogostostjo telesne dejavnosti posameznikov (Sila 2010, 94–99). Pri delavno 

bolj obremenjenih ljudeh in brezposelnih obstaja večja verjetnost, da so ti športno manj dejavni. 

Iz slike 11 lahko vidimo, da ima v našem primeru večina anketirancev urejen ekonomski status.  

 

Slika 12: Bivalno okolje anketirancev 

Raziskava o razlikah v dejavnikih prostočasne telesne dejavnosti med evropskimi državami in 

Slovenijo (Slabe Erker idr. 2012, 52) je pokazala, da se slovenski rezultati glede odvisnosti med 

življenjskim okoljem in pogostostjo športne vadbe statistično značilno ne razlikujejo od 

rezultatov ostalih evropskih držav. Opaženo je bilo le, da so razlike med posamezniki iz 

mestnega ali vaškega okolja večje kot v drugih evropskih državah. 

 

Slika 13: V kakšnem objektu prebivajo anketiranci 

Na osnovi predstavljenih demografskih podatkov lahko ugotovimo, da je v našem primeru 

povprečen anketiranec star dobrih 41 let, da ima visokošolsko izobrazbo, stanuje v hiši, ki stoji 

v vaškem bivalnem okolju, ter mesečno porabi za svoje športne dejavnosti 51 evrov. 

6.4 Zanesljivost in veljavnost vprašalnika 

Del vprašalnika, ki smo ga uporabili za nadaljnjo obdelavo, smo preverili glede zanesljivosti in 

notranje konsistentnosti. V ta namen smo najprej grafično prikazali podatke, pridobljene z 

anketnim vprašalnikom, nato pa smo izvedli Cronbachov test (Cronbach's Alpha Test) ter 

seštevek po vrsticah (Item-total Statistics).  
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Vrednost Cronbachovega koeficienta alfa se giblje na intervalu od 0 (popolnoma nezanesljiva 

meritev) do 1 (popolnoma zanesljiva meritev). Sprejemljive vrednosti alfe se gibljejo od 0,6 

navzgor. Če je koeficient na intervalu od 0,6 do 0,7, velja za zmerno zanesljivost; če je 

koeficient na intervalu od 0,7 do 0,8, velja za zelo dobro zanesljivost; in če je koeficient na 

intervalu nad 0,8, velja za zgledno zanesljivost (Ferligoj, Leskovšek in Kogovšek 1995, 157). 

S pomočjo seštevka po vrsticah (Item-total Statistics) smo izračunali: 

‒ Korelacijski koeficient med posamezno spremenljivko ter ostalimi spremenljivkami 

vprašalnika (Corrected Item – Total Correlation). Upoštevali smo kriterij, ki pravi, da je 

lestvica zanesljiva takrat, ko se postavke dobro povezujejo s celoto, in sicer: če znaša 

korelacija med 0,7 in 1,0, gre za močno korelacijo; če znaša med 0,5 in 0,7, gre za zmerno 

korelacijo; če znaša med 0,3 in 0,5, potem govorimo o šibki korelaciji. Če je vrednost 

korelacijskega koeficienta v stolpcu manjša od 0,3, je priporočljivo, da spremenljivko 

izločimo iz vprašalnika. 

‒ Spremembo Cronbachovega koeficienta alfa (Cronbach's Alpha if Item Deleted) ob 

morebitni izključenosti posamezne spremenljivke. 

Povprečne ocene na sliki 14 se nanašajo na zadovoljstvo uporabnikov s športno infrastrukturo 

na področju OT ter vseh ostalih anketirancev. Zaradi ne prevelikih razlik in lažje berljivosti so 

ocene predstavljene v intervalu ocen od 3 do 4, v katerem se nahajajo vsa izračunana povprečja 

podanih ocen.  

 

Slika 14: Zadovoljstvo uporabnikov s športno infrastrukturo po posameznih področjih 

V sklopu analize zadovoljstva uporabnikov s športno infrastrukturo smo obravnavali tudi 

mnenja anketirancev glede športnih objektov in njihove okolice, ki so predstavljena na sliki 15. 

Tudi tu so rezultati zaradi lažjega pregleda predstavljeni v zoženem intervalu povprečnih ocen 

anketirancev. 
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Slika 15: Zadovoljstvo uporabnikov s športnimi objekti 

Cronbachov koeficient α za obravnavani sklop trditev, ki se nanašajo na oceno zadovoljstva s 

športno infrastrukturo, znaša 0,905 in je prikazan v preglednici 4. Iz tega lahko sklepamo, da je 

obravnavani sklop vprašanj med seboj povezan in da je nabor vprašanj zanesljiv, saj presega 

kritično mejo 0,6. S tem ugotavljamo, da nam tako oblikovan nabor spremenljivk, z relativno 

visoko zanesljivostjo, omogoča merjenje zadovoljstva uporabnikov s športno infrastrukturo.  

Preglednica 4: Cronbachov koeficient α – ocena zadovoljstva s športno infrastrukturo 

Statistika zanesljivosti 

Cronbachov alfa N postavk 

0,905 15 

V preglednici 5 lahko vidimo, da gre pri desetih ocenah zadovoljstva s športno infrastrukturo 

za zmerno korelacijo (vrednosti med 0,5 in 0,7), pri treh pa za močno korelacijo (vrednost med 

0,7 in 1) z ostalimi trditvami in ocenami iz anketnega vprašalnika. Od ostalih dveh trditev ima 

ena šibko korelacijo (vrednost med 0,3 in 0,5), ena pa je nima, saj znaša korelacijska vrednost 

manj kot 0,3.  

Preglednica 5: Korelacijski koeficient – ocena zadovoljstva s športno infrastrukturo 

 Popravljena 

skupna postavka 

korelacije 

Cronbachov 

alfa, če brišemo 

postavko 

Ali je v občini, kjer bivate, dovolj športnih objektov? 0,299 0,917 

Z lokacijo 0,538 0,901 

Z vzdrževanjem 0,767 0,893 

S splošno urejenostjo 0,734 0,894 

S športno opremo (zaščitne mreže, goli, koši itd.) 0,670 0,896 

Z garderobami in s sanitarijami 0,637 0,897 

Z načinom rezervacij 0,648 0,897 

Z osebjem 0,643 0,897 

S ceno najema oziroma uporabe 0,551 0,900 

  Se nadaljuje 

3 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4 4,1 4,2

Okolica objekta vadbe je varna

Zunanjost je primerna in urejena

Športni objekt je dobro obiskan

Športni objekt je ustrezno opremljen

Predlogi uporabnikov se vedno upoštevajo

Glede športnega objekta, ki ga uporabljam, menim:

Ostali

Tržič
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Preglednica 5 ‒ nadaljevanje   

 Popravljena 

skupna postavka 

korelacije 

Cronbachov 

alfa, če brišemo 

postavko 

S ceno najema oziroma uporabe 0,551 0,900 

Z dodatno ponudbo (gostinska, trgovska itd.) 0,452 0,904 

Da je okolica objekta vadbe varna 0,635 0,898 

Da je športni objekt dobro obiskan 0,559 0,900 

Da je zunanjost primerna in urejena 0,697 0,895 

Da je športni objekt ustrezno opremljen 0,731 0,894 

Da se predlogi uporabnikov vedno upoštevajo 0,603 0,898 

Če bi izločili spremenljivko »Ali je v občini, kjer bivate, dovolj športnih objektov?«, ki ima 

vrednost popravljene skupne postavke korelacije pod 0,3, bi znašala vrednost Cronbachovega 

α testa 0,917. Ker vrednost presega skupni Cronbachov koeficient α za obravnavani sklop 

trditev, ki znaša 0,905, sklepamo, da moramo ponoviti test tako, da se ta spremenljivka izloči 

iz modela za nadaljnje izvajanje analiz. Ponovljen izračun Cronbachovega koeficienta α smo 

izvedli z ostalimi 14 postavkami. 

Iz preglednice 6 je razvidno, da se je Cronbachov koeficient α za zmanjšan nabor trditev, ki se 

nanašajo na oceno športnih storitev, povečal z 0,905 na 0,917, iz česar lahko sklepamo, da je 

test zanesljiv, saj presega kritično mejo 0,6. 

Preglednica 6: Ponovljen izračun Cronbachovega koeficienta α – ocene zadovoljstva s 

športno infrastrukturo 

Statistika zanesljivosti 

Cronbachov alfa N postavk 

0,917 14 

Ponovno izračunane vrednosti v preglednici 7 nam kažejo, da gre pri štirih ocenah zadovoljstva 

s športno infrastrukturo za močno korelacijo (vrednosti med 0,7 in 1) z ostalimi trditvami in 

ocenami iz vprašalnika. Zmerno korelacijo (vrednosti med 0,5 in 0,7) z ostalimi trditvami in 

ocenami v vprašalniku ima po ponovljenem izračunu devet trditev. Ena pa ima šibko korelacijo 

(vrednost med 0,3 in 0,5). Iz zadnjega stolpca v preglednici 7, ki ocenjuje, kakšna bi bila 

vrednost Cronbachovega koeficienta, če bi brisali določeno spremenljivko, je razvidno, da bi 

katera koli izključenost spremenljivke pomenila zmanjšanje Cronbachovega α testa, ker so vse 

vrednosti nižje od 0,917. Iz navedenega lahko sklepamo, da so sedaj vse spremenljivke ustrezno 

povezane in da ni treba izločiti nobene več. 
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Preglednica 7: Ponovljeni korelacijski koeficienti – ocena zadovoljstva s športno 

infrastrukturo 

 Popravljena 

skupna postavka 

korelacije 

Cronbachov alfa, 

če brišemo 

postavko 

Z lokacijo 0,516 0,916 

Z vzdrževanjem 0,767 0,907 

S splošno urejenostjo 0,741 0,908 

S športno opremo (zaščitne mreže, goli, koši itd.) 0,675 0,910 

Z garderobami in s sanitarijami 0,644 0,911 

Z načinom rezervacij 0,656 0,911 

Z osebjem 0,652 0,911 

S ceno najema oziroma uporabe 0,555 0,914 

Z dodatno ponudbo (gostinska, trgovska itd.) 0,457 0,918 

Da je okolica objekta vadbe varna 0,651 0,911 

Da je športni objekt dobro obiskan 0,566 0,914 

Da je zunanjost primerna in urejena 0,710 0,908 

Da je športni objekt ustrezno opremljen 0,735 0,907 

Da se predlogi uporabnikov vedno upoštevajo 0,608 0,912 

Na osnovi pripravljenega grafičnega prikaza, Cronbachovega testa ter seštevka po vrsticah smo 

morali odstraniti eno trditev, ki je zmanjševala Cronbachov koeficient α. Z izvedbo 

zanesljivosti in veljavnosti vprašalnika je bilo ugotovljeno, da so sedaj posamezne trditve v 

sklopu trditev konsistentne in izražajo stabilnost. Iz Cronbachovega koeficienta, izračunanega 

v primeru, če bi brisali določeno spremenljivko, je razvidno, da so sedaj vse vrednosti nižje od 

Cronbachovega α testa. Test zanesljivosti in veljavnosti je potrdil, da je bil anketni vprašalnik 

dobro sestavljen, zanesljivost konstrukta je dobra in omogoča zanesljivo izvajanje analiz.  

6.5 Testiranje hipotez 

6.5.1 Testiranje hipoteze H1 

H1: Zadovoljstvo uporabnikov s športno infrastrukturo v občini Tržič je nizko in med dejavniki 

zadovoljstva obstaja močna povezanost. Hipotezo smo v njenem prvem delu preverjali z opisno 

statistiko, pri čemer smo s frekvenčno porazdelitvijo ugotavljali, koliko anketirancev iz OT je 

zadovoljstvo z uporabo športnih objektov ocenilo nižje od sredinske vrednosti postavljene 

ocenjevalne lestvice. Za analizo moči povezanosti med dejavniki zadovoljstva pa smo uporabili 

bivariatni statistični metodi izračuna s Pearsonovim ter Kendallovim koeficientom korelacije 

tau-b med spremenljivkami. V ta namen smo iz zbranih podatkov izločili odgovore, ki so bili 

podani od anketirancev iz OT (v kateri regiji prebivate? =1). Nabor vprašanj in trditev, ki so v 

anketnem vprašalniku obravnavala zadovoljstvo anketirancev s športno infrastrukturo, so bila 

naslednja: 

‒ (A) Ali je v občini, kjer bivate, dovolj športnih objektov? 
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Pri uporabi športnih objektov sem zadovoljen: 

‒ (B) z lokacijo, 

‒ (C ) z vzdrževanjem, 

‒ (D ) s splošno urejenostjo, 

‒ (E) s športno opremo (zaščitne mreže, goli, koši itd.), 

‒ (F) z garderobami in s sanitarijami, 

‒ (G ) z načinom rezervacij, 

‒ (H ) z osebjem, 

‒ (I) s ceno najema oziroma uporabe, 

‒ (J) z dodatno ponudbo (gostinska, trgovska itd.). 

Glede športnega objekta, ki ga uporabljam, menim, da: 

‒ (K ) je okolica objekta vadbe varna, 

‒ (L) je športni objekt dobro obiskan, 

‒ (M) je zunanjost primerna in urejena, 

‒ (N) je športni objekt ustrezno opremljen, 

‒ (O) se predlogi uporabnikov vedno upoštevajo. 

Naštete dejavnike smo zaradi lažjega in preglednejšega vnosa v preglednice označili s črkami, 

pod katerimi smo v preglednici 8 in vseh ostalih preglednicah v nadaljevanju naloge predstavili 

rezultate statistične obdelave teh anketnih vprašanj in trditev. 

Preglednica 8: Opisne statistike zadovoljstva uporabnikov s športno infrastrukturo v 

izbrani občini 

Zadovoljstvo uporabnikov s športno 

infrastrukturo 
A B C D E 

N 

št. odgovorov 

Veljavni 61 

Manjkajoči 0 

Aritmetična sredina 3,36 4,00 3,77 3,95 3,66 

Std. napaka aritmetične sredine 0,165 0,107 0,100 0,079 0,093 

Srednja vrednostb 3,53 4,08 3,82 3,98 3,65 

Najpogostejša vrednost 4 4 4 4 4 

Standardni odklon σ 1,291 0,837 0,783 0,617 0,728 

Varianca 1,668 0,700 0,613 0,381 0,530 

Koeficient asimetričnosti -0,425 -1,059 -1,074 -0,852 -0,165 

Std. napaka koef. asimetričnosti 0,306 0,306 0,306 0,306 0,306 

Koeficient sploščenosti -1,027 2,032 2,172 2,479 -0,104 

Std. napaka koef. sploščenosti 0,604 0,604 0,604 0,604 0,604 

Rang 4 4 4 3 3 

Najnižja vrednost 1 1 1 2 2 

Najvišja vrednost 5 5 5 5 5 

Vsota ocen 205 244 230 241 223 

Se nadaljuje 
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Preglednica 8 ‒ nadaljevanje 

Zadovoljstvo uporabnikov s športno 

infrastrukturo 
F G H I J 

N 

št. odgovorov 

Veljavni 61 

Manjkajoči 0 

Aritmetična sredina 3,51 3,70 3,93 3,67 3,38 

Std. napaka aritmetične sredine 0,106 0,097 0,090 0,104 0,097 

Srednja vrednostb 3,54 3,71 3,94 3,73 3,39 

Najpogostejša vrednost 4 4 4 4 3 

Standardni odklon σ 0,829 0,760 0,704 0,811 0,756 

Varianca 0,687 0,578 0,496 0,657 0,572 

koeficient asimetričnosti -0,480 -0,616 -0,204 -0,681 -0,044 

Std. napaka koef. asimetričnosti 0,306 0,306 0,306 0,306 0,306 

Koeficient sploščenosti 0,481 1,630 -0,146 0,094 -0,334 

Std. napaka koef. sploščenosti 0,604 0,604 0,604 0,604 0,604 

Rang 4 4 3 3 3 

Najnižja vrednost 1 1 2 2 2 

Najvišja vrednost 5 5 5 5 5 

Vsota ocen 214 226 240 224 206 

Preglednica 8 ‒ nadaljevanje 

Zadovoljstvo uporabnikov s športno 

infrastrukturo 
K L M N O 

N 

št. odgovorov 

Veljavni 61 

Manjkajoči 0 

Aritmetična sredina 4,00 3,90 3,95 3,75 3,51 

Std. napaka aritmetične sredine 0,091 0,096 0,089 0,098 0,095 

Srednja vrednostb 4,04 3,94 4,00 3,78 3,52 

Najpogostejša vrednost 4 4 4 4 4 

Standardni odklon σ 0,707 0,746 0,693 0,767 0,744 

Varianca 0,500 0,557 0,481 0,589 0,554 

Koeficient asimetričnosti -0,585 -0,584 -0,865 -0,460 -0,154 

Std. napaka koef. asimetričnosti 0,306 0,306 0,306 0,306 0,306 

Koeficient sploščenosti 0,823 0,558 1,726 0,148 -0,221 

Std. napaka koef. sploščenosti 0,604 0,604 0,604 0,604 0,604 

Rang 3 3 3 3 3 

Najnižja vrednost 2 2 2 2 2 

Najvišja vrednost 5 5 5 5 5 

Vsota ocen 244 238 241 229 214 

b. Izračunano iz izločenih podatkov. 

V preglednici 8 lahko opazimo relativno velik standardni odklon σ, ki kaže na veliko 

razpršenost enot v populaciji pri vprašanju pod oznako A »Ali je v občini, kjer bivate, dovolj 

športnih objektov?«. Majhen standardni odklon σ, ki po svoji vrednosti ne presega tretjine 
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aritmetične sredine, pa nam predstavlja veliko koncentracijo statističnih enot okoli aritmetične 

sredine in ga lahko razberemo pri vseh ostalih 14 vprašanjih in trditvah glede zadovoljstva 

uporabnikov s športno infrastrukturo v izbrani občini.  

Iz histogramov v prilogi 6 je razvidno, da so vsi bolj ali manj asimetrični v levo. To nam 

potrjujejo tudi izračunani koeficienti asimetričnosti, ki so vsi negativni. Vrednosti koeficientov 

asimetrije (Skewness) in sploščenosti (Kurtosis) za devet spremenljivk (E, F, H, I, J, K, L, N, 

O) znašajo med ‒1 in 1. Zato lahko rečemo, da so te spremenljivke normalno porazdeljene. 

Porazdelitev ostalih šestih spremenljivk (A, B, C, D, G, M) ni normalna, saj v štirih primerih 

vsaj ena vrednost od obeh koeficientov presega postavljeno vrednost med –1 in 1, v dveh 

primerih pa kar obe, kar lahko vidimo tudi v preglednici 8. 

Na osnovi podatkov iz preglednic 8 in 9 ne moremo potrditi prvega dela postavljene hipoteze 

H1, ki pravi, da je zadovoljstvo uporabnikov s športno infrastrukturo v OT nizko. Iz preglednice 

9 razberemo, da se gibljejo izračunane aritmetične sredine ocen za vse obravnavane parametre 

od najnižje ocene 3,36, pa vse do ocene 4,00. Vsi ocenjeni dejavniki zadovoljstva se nahajajo 

v zgornji polovici ocenjevalne lestvice, zato hipotezo v tem delu lahko zavrnemo. 

Preglednica 9: Frekvenčna porazdelitev ocen zadovoljstva uporabnikov s športno 

infrastrukturo v izbrani občini 

 Ocene Aritmetična 

sredina 

ocene 
1 2 3 4 5 

Ali je v občini, kjer bivate, dovolj športnih objektov? 6 13 7 23 12 3,36 

Pri uporabi športnih objektov sem zadovoljen s/z: 

‒ Lokacijo 1 2 9 33 16 4,00 

‒ Vzdrževanjem 1 3 12 38 7 3,77 

‒ Splošno urejenostjo - 2 7 44 8 3,95 

‒ Športno opremo (zaščitne mreže, goli, koši itd.) - 3 21 31 6 3,66 

‒ Garderobami in sanitarijami 1 5 22 28 5 3,51 

‒ Načinom rezervacij 1 1 20 32 7 3,70 

‒ Osebjem - 1 14 34 12 3,93 

‒ Ceno najema oziroma uporabe - 7 12 36 6 3,67 

‒ Dodatno ponudbo (gostinska, trgovska itd.) - 7 27 24 3 3,38 

Glede športnega objekta, ki ga uporabljam, menim, da je: 

‒ Okolica objekta vadbe varna - 2 9 37 13 4,00 

‒ Športni objekt dobro obiskan - 3 11 36 11 3,90 

‒ Zunanjost primerna in urejena - 3 7 41 10 3,95 

‒ Športni objekt ustrezno opremljen - 4 15 34 8 3,75 

‒ Da se predlogi uporabnikov vedno upoštevajo - 5 24 28 4 3,51 
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Drugi del hipoteze H1, ki pravi da med dejavniki zadovoljstva obstaja močna povezanost, smo 

poskusili potrditi, oziroma ovreči s pomočjo korelacije. Korelacija ali korelacijski koeficient je 

številska mera, ki predstavlja moč linearne povezanosti dveh spremenljivk. Bivariatne analize 

so tako statistične metode, ki analizirajo povezanost spremenljivk in nam omogočajo statistično 

sklepanje na populacijo. Izbira najustreznejše metode je potekala na osnovi lastnosti 

obravnavanih spremenljivk, kajti korelacijo je moč meriti z več različnimi koeficienti, 

prilagojenimi za različne tipe podatkov, ki so na voljo. Po podatkih iz preglednice 8 smo 

spremenljivke že predhodno razdelili na normalno porazdeljene (E, F, H, I, J, K, L, N, O) in 

tiste, ki to niso (A, B, C, D, G, M). Za skupino normalno porazdeljenih spremenljivk smo 

izračunali Pearsonov koeficient korelacije, ki predpostavlja uporabo vsaj intervalnega tipa obeh 

analiziranih spremenljivk in njuno linearno povezanost. Za določanje moči povezanosti smo za 

Pearsonov in Kendallov koeficient korelacije tau-b uporabili sledečo lestvico vrednosti:  

‒ 0,00   ni povezanosti, 

‒ 0,01–0,19  neznatna povezanost, 

‒ 0,20–0,39  šibka povezanost, 

‒ 0,40–0,69  zmerna povezanost, 

‒ 0,70–0,89  močna povezanost, 

‒ 0,90–0,99  zelo močna povezanost, 

‒ 1,00   popolna (funkcijska) povezanost. 

Korelacijski koeficient lahko v obeh primerih zavzame vrednosti med –1 in 1. Kadar 

preverjamo obstoj linearne povezanosti, govorimo o dveh vrstah povezanosti. Pozitivna 

povezanost obstaja takrat, kadar so vrednosti prve in druge spremenljivke visoke ali nizke. V 

takšnem primeru je koeficient pozitiven in blizu 1. Negativna povezanost pa obstaja takrat, 

kadar so vrednosti prve spremenljivke visoke in vrednosti druge spremenljivke nizke ter 

obratno. Tedaj je koeficient negativen in blizu –1.  

Pri določitvi koeficientov korelacije v preglednicah 10 in 11 smo upoštevali 61 odgovorov, ki 

so prihajali z območja OT (v kateri regiji prebivate? =1). Najvišje dosežena vrednost 

Pearsonovega koeficienta korelacije v preglednici 10 je 0,689 (N/O in obratno). To pomeni, da 

gre za zmerno povezanost dejavnikov na njeni zgornji meji. Korelacijski koeficient je pozitiven, 

kar pomeni pozitivno smer povezanosti med ustrezno opremljenostjo športnega objekta (N) in 

tem, da se predlogi uporabnikov vedno upoštevajo (O). Korelacijski koeficient je statistično 

značilen (p ˂ 0,05), zato lahko vzorec posplošimo na celotno populacijo. Tveganje pri tem je 

manjše od 0,1 odstotka. Treba pa je poudariti, da Pearsonov koeficient korelacije govori o 

povezanosti dveh spremenljivk, ne pa tudi o vplivu ene spremenljivke na drugo. Pri pregledu 

rezultatov ostalih dejavnikov v preglednici 10 smo ugotovili, da glede na svojo vrednost, niti 

eden od koeficientov ne dosega v hipotezi H1 predpostavljene močne povezanosti. 



 

63 

Preglednica 10: Pearsonov koeficient korelacije med dejavniki zadovoljstva s športno 

infrastrukturo v OT 

    E F H I J K L N O 

E 

Pearsonov 

koeficient 

korelacije 

  0,571** 0,541** 0,314* 0,240 0,486** 0,489** 0,682** 0,513** 

Sig. (2-str.)   0,000 0,000 0,014 0,063 0,000 0,000 0,000 0,000 

F 

Pearsonov 

koeficient 

korelacije 

0,571**   0,486** 0,401** 0,301* 0,398** 0,459** 0,567** 0,466** 

Sig. (2-str.) 0,000   0,000 0,001 0,019 0,001 0,000 0,000 0,000 

H 

Pearsonov 

koeficient 

korelacije 

0,541** 0,486**   0,487** 0,298* 0,670** 0,559** 0,679** 0,414** 

Sig. (2-str.) 0,000 0,000   0,000 0,020 0,000 0,000 0,000 0,001 

I 

Pearsonov 

koeficient 

korelacije 

0,314* 0,401** 0,487**   0,613** 0,407** 0,331** 0,645** 0,557** 

Sig. (2-str.) 0,014 0,001 0,000   0,000 0,001 0,009 0,000 0,000 

J 

Pearsonov 

koeficient 

korelacije 

0,24 0,301* 0,298* 0,613**   0,125 0,185 0,478** 0,453** 

Sig. (2-str.) 0,063 0,019 0,020 0,000   0,339 0,154 0,000 0,000 

K 

Pearsonov 

koeficient 

korelacije 

0,486** 0,398** 0,670** 0,407** 0,125   0,632** 0,676** 0,475** 

Sig. (2-str.) 0,000 0,001 0,000 0,001 0,339   0,000 0,000 0,000 

L 

Pearsonov 

koeficient 

korelacije 

0,489** 0,459** 0,559** 0,331** 0,185 0,632**   0,627** 0,422** 

Sig. (2-str.) 0,000 0,000 0,000 0,009 0,154 0,000   0,000 0,001 

N 

Pearsonov 

koeficient 

korelacije 

0,682** 0,567** 0,679** 0,645** 0,478** 0,676** 0,627**   0,689** 

Sig. (2-str.) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   0,000 

O 

Pearsonov 

koeficient 

korelacije 

0,513** 0,466** 0,414** 0,557** 0,453** 0,475** 0,422** 0,689**   

Sig. (2-str.) 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000   

*   Korelacija je pomembna na ravni 0,05 (2-str.) 

** Korelacija je pomembna na ravni 0,01 (2-str.) 

Pri drugi skupini spremenljivk (A, B, C, D, G, M), ki glede na predhodne ugotovitve niso 

normalno porazdeljene, smo si pomagali s Kendallovim koeficientom korelacije tau-b, ki ravno 

tako meri moč linearne povezanosti med spremenljivkama. Nelinearnih povezanosti ta 

koeficient ne meri. Tudi v tem primeru se je samo ena vrednost koeficienta v preglednici 11, in 

sicer 0,687 (C/D in obratno), približala zgornji meji zmerne povezanosti. Z manj kot 0,1-

odstotnim tveganjem lahko trdimo, da obstaja zmerna značilna povezanost med 

spremenljivkama vzdrževanje športne infrastrukture (C) in splošno urejenostjo (D). Kendallov 
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koeficient korelacije tau-b z vrednostjo 0,687 nam kaže zmerno pozitivno povezanost med 

spremenljivkama C in D. Pregled ostalih koeficientov v preglednici 11 nam je pokazal, da tudi 

v tem primeru noben koeficient ne dosega ali celo presega močne povezanosti med dejavniki 

zadovoljstva. 

Preglednica 11: Kendallov koeficient korelacije tau-b med dejavniki zadovoljstva s 

športno infrastrukturo v OT 

    A B C D G M 

A 
Kendallov koef. korelacije tau-b   0,285** 0,297** 0,261* 0,234* 0,242* 

Sig. (2-str.)   0,010 0,007 0,020 0,036 0,031 

B 
Kendallov koef. korelacije tau-b 0,285**   0,552** 0,629** 0,474** 0,505** 

Sig. (2-str.) 0,010   0,000 0,000 0,000 0,000 

C 
Kendallov koef. korelacije tau-b 0,297** 0,552**   0,687** 0,509** 0,482** 

Sig. (2-str.) 0,007 0,000   0,000 0,000 0,000 

D 
Kendallov koef. korelacije tau-b 0,261* 0,629** 0,687**   0,484** 0,516** 

Sig. (2-str.) 0,020 0,000 0,000   0,000 0,000 

G 
Kendallov koef. korelacije tau-b 0,234* 0,474** 0,509** 0,484**   0,466** 

Sig. (2-str.) 0,036 0,000 0,000 0,000   0,000 

M 
Kendallov koef. korelacije tau-b 0,242* 0,505** 0,482** 0,516** 0,466**   

Sig. (2-str.) 0,031 0,000 0,000 0,000 0,000   

*   Korelacija je pomembna na ravni 0,05 (2-str.) 

** Korelacija je pomembna na ravni 0,01 (2-str.) 

V preglednicah 10 in 11 nam je SPSS z zvezdico označil, katere povezave so »signifikantne«, 

kar pomeni, da je tveganje za napako manjše od petih odstotkov. Z dvema zvezdicama pa vse 

tiste povezave, kjer je tveganje celo manjše od enega odstotka.  

Na osnovi rezultatov lahko zavrnemo ničelno hipotezo H1, da je zadovoljstvo uporabnikov s 

športno infrastrukturo v OT nizko in da med dejavniki zadovoljstva obstaja močna povezanost. 

V našem primeru se vsi ocenjeni dejavniki zadovoljstva nahajajo v zgornji polovici ocenjevalne 

lestvice in smo hipotezo zato v tem delu zavrnili. Pri pregledu rezultatov preglednic 10 in 11, 

ki merijo moč linearne povezanosti med dvema spremenljivkama, smo ugotovili, da po svoji 

vrednosti niti eden od koeficientov ne dosega predpostavljene močne povezanosti.  Tako v 

celoti ne moremo potrditi hipoteze H1. 

6.5.2 Testiranje hipoteze H2 

Pri preverjanju druge hipoteze H2 »Zadovoljstvo anketirancev iz občine Tržič z uporabo 

športnih objektov se statistično značilno razlikuje od zadovoljstva anketiranih iz preostale 

gorenjske regije in ostale Slovenije« smo med seboj primerjali tri področja. Prvo so predstavljali 

anketiranci iz OT. Ker je ta del gorenjske regije, smo v drugo področje umestili anketirance, ki 

so se opredelili, da prebivajo na področju ostale gorenjske regije. Vsi anketiranci iz ostalih regij 

Slovenije pa so bili umeščeni v tretjo skupino. Z analizo variance smo primerjali povprečje 
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zadovoljstva anketiranih uporabnikov športnih objektov iz Tržiča z ostalo Gorenjsko in tudi s 

celotnim slovenskim prostorom. S tem smo želeli preveriti trditev, da se zadovoljstvo 

uporabnikov s športno infrastrukturo v OT razlikuje od zadovoljstva uporabnikov iz ostale 

gorenjske regije, kamor občina teritorialno spada. Zanimiva je tudi primerjava z ostalim 

slovenskim prostorom. Zadovoljstvo anketiranih z uporabo športnih objektov je temeljilo na 

zastavljenih vprašanjih o njihovem zadovoljstvu s številom športnih površin, pogoji uporabe, z 

opremljenostjo in vzdrževanjem, s cenami uporabe in podobno. 

Tudi pri testiranju te hipoteze smo vprašanja iz ankete zaradi lažjega in preglednejšega vnosa v 

preglednice označili z naslednjimi črkami: 

Pri uporabi športnih objektov sem zadovoljen: 

‒ (B) z lokacijo, 

‒ (C ) z vzdrževanjem, 

‒ (D ) s splošno urejenostjo, 

‒ (E) s športno opremo (zaščitne mreže, goli, koši itd.), 

‒ (F) z garderobami in s sanitarijami, 

‒ (G ) z načinom rezervacij, 

‒ (H ) z osebjem, 

‒ (I) s ceno najema oziroma uporabe, 

‒ (J) z dodatno ponudbo (gostinska, trgovska itd.). 

Glede športnega objekta, ki ga uporabljam, menim, da: 

‒ (K ) je okolica objekta vadbe varna, 

‒ (L) je športni objekt dobro obiskan, 

‒ (M) je zunanjost primerna in urejena, 

‒ (N) je športni objekt ustrezno opremljen, 

‒ (O) da se predlogi uporabnikov vedno upoštevajo. 

Območja, ki smo jih v hipotezi H2 primerjali, so v preglednici 12 ter ostalih preglednicah v 

poglavju 6.5.2 označena na naslednji način: 

‒ (1) OT, 

‒ (2) ostala gorenjska regija, 

‒ (3) ostala Slovenija. 

Na osnovi podatkov iz preglednice 12 lahko razberemo velikosti posamezne skupine po 

področjih, izračunana aritmetična povprečja, standardne odklone in tudi intervale zaupanja. 

Dobljeni intervali zaupanja, ki jih določata njihova spodnja in zgornja meja, so intervali, v 

katerih se z dano gotovostjo nahajajo ocenjevani parametri. Zato lahko rečemo, da se z 

verjetnostjo tveganja α parametri nahajajo v teh intervalih. Pri izračunu smo vzeli 95-odstotno 

gotovost, oziroma 5-odstotno stopnjo tveganja. 



 

66 

Preglednica 12: Opisne statistike zadovoljstva uporabnikov s športno infrastrukturo v 

izbrani občini, preostali gorenjski regiji ter na območju ostale Slovenije 

 N 
 Aritmetična 

sredina 
Std. odklon 

Std. 

napaka 

95% interval zaupanja 

aritmetične sredine Najnižja 

vrednost 

Najvišja 

vrednost  Spodnja 

meja 

 Zgornja 

meja 

B 

1 61 4,00 0,837 0,107 3,79 4,21 1 5 

2 127 3,96 0,811 0,072 3,82 4,10 1 5 

3 153 3,91 0,927 0,075 3,76 4,06 1 5 

Skupaj 341 3,94 0,868 0,047 3,85 4,04 1 5 

C 

1 61 3,77 0,783 0,100 3,57 3,97 1 5 

2 127 3,75 0,678 0,060 3,63 3,87 1 5 

3 153 3,71 0,800 0,065 3,58 3,84 1 5 

Skupaj 341 3,74 0,752 0,041 3,66 3,82 1 5 

D 

1 61 3,95 0,617 0,079 3,79 4,11 2 5 

2 127 3,82 0,660 0,059 3,70 3,93 1 5 

3 153 3,80 0,803 0,065 3,68 3,93 1 5 

Skupaj 341 3,84 0,721 0,039 3,76 3,91 1 5 

E 

1 61 3,66 0,728 0,093 3,47 3,84 2 5 

2 127 3,67 0,757 0,067 3,54 3,80 1 5 

3 153 3,66 0,836 0,068 3,53 3,79 1 5 

Skupaj 341 3,66 0,786 0,043 3,58 3,75 1 5 

F 

1 61 3,51 0,829 0,106 3,30 3,72 1 5 

2 127 3,39 0,787 0,070 3,25 3,52 1 5 

3 153 3,52 0,882 0,071 3,38 3,66 1 5 

Total 341 3,47 0,838 0,045 3,38 3,56 1 5 

G 

1 61 3,70 0,760 0,097 3,51 3,90 1 5 

2 127 3,80 0,671 0,060 3,68 3,91 1 5 

3 153 3,86 0,729 0,059 3,74 3,97 1 5 

Skupaj 341 3,81 0,714 0,039 3,73 3,88 1 5 

H 

1 61 3,93 0,704 0,090 3,75 4,11 2 5 

2 127 3,92 0,730 0,065 3,79 4,05 1 5 

3 153 3,86 0,823 0,066 3,72 3,99 1 5 

Skupaj 341 3,89 0,767 0,042 3,81 3,98 1 5 

I 

1 61 3,67 0,811 0,104 3,46 3,88 2 5 

2 127 3,66 0,809 0,072 3,52 3,80 1 5 

3 153 3,59 0,949 0,077 3,44 3,75 1 5 

Skupaj 341 3,63 0,873 0,047 3,54 3,73 1 5 

J 

1 61 3,38 0,756 0,097 3,18 3,57 2 5 

2 127 3,46 0,732 0,065 3,33 3,59 1 5 

3 153 3,37 0,923 0,075 3,22 3,51 1 5 

Skupaj 341 3,40 0,826 0,045 3,31 3,49 1 5 

K 

1 61 4,00 0,707 0,091 3,82 4,18 2 5 

2 127 4,13 0,797 0,071 3,99 4,27 1 5 

3 153 4,15 0,714 0,058 4,04 4,26 1 5 

Skupaj 341 4,11 0,745 0,040 4,04 4,19 1 5 

Se nadaljuje 
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Preglednica 12 – nadaljevanje 

 N 
 Aritmetična 

sredina 
Std. odklon 

Std. 

napaka 

95% interval zaupanja 

aritmetične sredine Najnižja 

vrednost 

Najvišja 

vrednost  Spodnja 

meja 

 Zgornja 

meja 

L 

1 61 3,90 0,746 0,096 3,71 4,09 2 5 

2 127 4,11 0,779 0,069 3,97 4,25 1 5 

3 153 4,06 0,771 0,062 3,94 4,18 1 5 

Skupaj 341 4,05 0,771 0,042 3,97 4,13 1 5 

M 

1 61 3,95 0,693 0,089 3,77 4,13 2 5 

2 127 3,99 0,761 0,068 3,86 4,13 1 5 

3 153 3,97 0,858 0,069 3,84 4,11 1 5 

Skupaj 341 3,98 0,793 0,043 3,89 4,06 1 5 

N 

1 61 3,75 0,767 0,098 3,56 3,95 2 5 

2 127 3,87 0,780 0,069 3,73 4,00 1 5 

3 153 3,85 0,872 0,070 3,71 3,99 1 5 

Skupaj 341 3,84 0,819 0,044 3,75 3,93 1 5 

O 

1 61 3,51 0,744 0,095 3,32 3,70 2 5 

2 127 3,43 0,740 0,066 3,30 3,56 1 5 

3 153 3,30 0,828 0,067 3,17 3,43 1 5 

Skupaj 341 3,38 0,783 0,042 3,30 3,47 1 5 

Nato smo izvedli test homogenosti varianc med skupinami. V preglednici 13 so podani podatki 

za vseh 14 parametrov zadovoljstva uporabnikov s športno infrastrukturo po posameznih 

področjih, ki jih obravnavamo pri potrditvi hipoteze H2. V našem primeru se z Levenovim 

testom preverja, ali so variance preučevanih 14 skupin od B do O statistično značilno različne 

od nič. Dobljeni rezultati nam pokažejo, da v vseh primerih, razen za skupino pod oznako D, 

predpostavko o homogenosti varianc lahko potrdimo. 

Preglednica 13: Levenov test homogenosti varianc med skupinami 

Skupina Levenov test df1 df2 Sig. 

B 1,525 2 338 0,219 

C 0,781 2 338 0,459 

D 3,417 2 338 0,034 

E 0,462 2 338 0,631 

F 0,786 2 338 0,456 

G 1,604 2 338 0,203 

H 0,393 2 338 0,676 

I 1,960 2 338 0,142 

J 3,144 2 338 0,044 

K 1,415 2 338 0,244 

L 0,469 2 338 0,626 

M 1,047 2 338 0,352 

N 0,566 2 338 0,568 

O 0,391 2 338 0,677 
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Ker predpostavke o homogenosti varianc nismo mogli potrditi v celoti za vsa obravnavana 

področja, dodatno pogledamo rezultate izvedenih robustnih testov, ki so predstavljeni v 

preglednici 14. Največjo pozornost smo posvetili rezultatu pod oznako D, ki s svojo vrednostjo 

sig. ≥ 0,05 nakazuje, da je predpostavka o enakosti varianc med skupinami tudi v tej točki 

izpolnjena. Ob tem smo preverili tudi ostale rezultate, ki nam potrjujejo, da se lahko opremo na 

izračunane rezultate predhodnega Levenovega testa. 

Preglednica 14: Robustni testi (Welchov in Brown-Forsythov test) 

  Statistikaa df1 df2 Sig. 

B 
Welch 0,271 2 166,166 0,763 

Brown-Forsythe 0,287 2 256,205 0,751 

C 
Welch 0,144 2 160,917 0,866 

Brown-Forsythe 0,154 2 229,829 0,858 

D 
Welch 1,191 2 174,436 0,306 

Brown-Forsythe 1,061 2 290,268 0,348 

E 
Welch 0,008 2 169,222 0,992 

Brown-Forsythe 0,008 2 270,034 0,992 

F 
Welch 1,049 2 164,307 0,353 

Brown-Forsythe 1,025 2 247,426 0,360 

G 
Welch 0,914 2 159,448 0,403 

Brown-Forsythe 0,975 2 222,637 0,379 

H 
Welch 0,342 2 169,774 0,711 

Brown-Forsythe 0,370 2 272,200 0,691 

I 
Welch 0,265 2 168,744 0,768 

Brown-Forsythe 0,290 2 267,844 0,749 

J 
Welch 0,488 2 169,003 0,615 

Brown-Forsythe 0,483 2 270,036 0,618 

K 
Welch 1,001 2 164,756 0,370 

Brown-Forsythe 0,929 2 258,976 0,396 

L 
Welch 1,587 2 164,999 0,208 

Brown-Forsythe 1,557 2 254,507 0,213 

M 
Welch 0,069 2 173,467 0,933 

Brown-Forsythe 0,062 2 286,507 0,940 

N 
Welch 0,459 2 168,263 0,633 

Brown-Forsythe 0,429 2 265,826 0,652 

O 
Welch 1,795 2 166,931 0,169 

Brown-Forsythe 1,886 2 259,88 0,154 

a. F je asimptotično porazdeljena. 

Preglednica 15 nam prikazuje glavno analizo variance (ANOVA). Tabela je razdeljena na 

sistematično varianco (between-group effects: učinki, ki jih pripišemo modelu), ki jo označimo 

kot pojasnjeno varianco, in nesistematično varianco (within-group effects: učinki, ki jih 

pripišemo napakam), ki jo označimo kot nepojasnjeno varianco, ter skupno vrednost, ki jo v 
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našem primeru zanemarimo. Ker znašajo sig. oziroma izračunane točne stopnje značilnosti v 

vseh primerih od B do O več kot 0,05, lahko sklepamo, da ne obstajajo statistično značilne 

razlike v zadovoljstvu anketirancev iz izbrane občine po označenih področjih (od B do O) z 

uporabo športnih objektov glede na anketirane osebe iz ostale gorenjske regije, kot tudi na 

anketirance z območja ostale Slovenije. 

Preglednica 15: Analize variance (ANOVA) 

  
Vsota 

kvadratov 
df 

Povprečna 

vrednost 
F Sig. 

B 

Pojasnjena varianca 0,419 2 0,210 0,28 0,76 

Nepojasnjena varianca 255,522 338 0,756   

Skupaj 255,941 340    

C 

Pojasnjena varianca 0,176 2 0,088 0,16 0,86 

Nepojasnjena varianca 192,070 338 0,568   

Skupaj 192,246 340    

D 

Pojasnjena varianca 0,999 2 0,499 0,96 0,38 

Nepojasnjena varianca 175,805 338 0,520   

Skupaj 176,804 340    

E 

Pojasnjena varianca 0,009 2 0,005 0,01 0,99 

Nepojasnjena varianca 210,208 338 0,622   

Skupaj 210,217 340    

F 

Pojasnjena varianca 1,416 2 0,708 1,01 0,37 

Nepojasnjena varianca 237,510 338 0,703   

Skupaj 238,927 340    

G 

Pojasnjena varianca 1,024 2 0,512 1,00 0,37 

Nepojasnjena varianca 172,202 338 0,509   

Skupaj 173,226 340    

H 

Pojasnjena varianca 0,413 2 0,206 0,35 0,71 

Nepojasnjena varianca 199,787 338 0,591   

Skupaj 200,199 340    

I 

Pojasnjena varianca 0,420 2 0,210 0,27 0,76 

Nepojasnjena varianca 258,759 338 0,766   

Skupaj 259,179 340    

J 

Pojasnjena varianca 0,616 2 0,308 0,45 0,64 

Nepojasnjena varianca 231,343 338 0,684   

Skupaj 231,959 340    

K 

Pojasnjena varianca 1,013 2 0,506 0,91 0,40 

Nepojasnjena varianca 187,527 338 0,555   

Skupaj 188,540 340    

L 

Pojasnjena varianca 1,815 2 0,908 1,53 0,22 

Nepojasnjena varianca 200,337 338 0,593   

Skupaj 202,152 340    

M 

Pojasnjena varianca 0,072 2 0,036 0,06 0,94 

Nepojasnjena varianca 213,740 338 0,632   

Skupaj 213,812 340    

Se nadaljuje 



 

70 

Preglednica 15 - nadaljevanje 

  
Vsota 

kvadratov 
df 

Povprečna 

vrednost 
F Sig. 

N 

Pojasnjena varianca 0,551 2 0,275 0,41 0,67 

Nepojasnjena varianca 227,578 338 0,673   

Skupaj 228,129 340    

O 

Pojasnjena varianca 2,219 2 1,110 1,82 0,16 

Nepojasnjena varianca 206,455 338 0,611   

Skupaj 208,674 340    

Post-hoc analiza, rezultati katere so predstavljeni v preglednici 16, v programu SPSS 

imenovana tudi Multiple Comparisons, nam prikazuje primerjavo med pari skupin, za katere je 

izračunana razlika med skupinskimi povprečji. Na osnovi teh rezultatov lahko razberemo, da 

ne obstajajo značilne razlike med skupinami po obravnavanih vprašanjih, na katere so 

odgovarjali anketiranci. 

Preglednica 16: Več primerjav med pari skupin (Multiple Comparisons) 

Odvisna 

spremenljivka 

(I) 

Področje 

bivanja 

(J) 

Področje 

bivanja 

(I-J) 

Povprečna 

razlika 

Std. 

napaka 
Sig. 

95% interval zaupanja 

aritmetične sredine 

Spodnja meja 
 Zgornja 

meja 

B 

1 
2 0,039 0,135 0,955 -0,28 0,36 

3 0,092 0,132 0,767 -0,22 0,40 

2 
1 -0,039 0,135 0,955 -0,36 0,28 

3 0,052 0,104 0,872 -0,19 0,30 

3 
1 -0,092 0,132 0,767 -0,40 0,22 

2 -0,052 0,104 0,872 -0,30 0,19 

C 

1 
2 0,022 0,117 0,980 -0,25 0,30 

3 0,058 0,114 0,867 -0,21 0,33 

2 
1 -0,022 0,117 0,980 -0,30 0,25 

3 0,036 0,090 0,918 -0,18 0,25 

3 
1 -0,058 0,114 0,867 -0,33 0,21 

2 -0,036 0,090 0,918 -0,25 0,18 

D 

1 
2 0,132 0,112 0,469 -0,13 0,40 

3 0,147 0,109 0,371 -0,11 0,40 

2 
1 -0,132 0,112 0,469 -0,40 0,13 

3 0,015 0,087 0,984 -0,19 0,22 

3 
1 -0,147 0,109 0,371 -0,40 0,11 

2 -0,015 0,087 0,984 -0,22 0,19 

       Se nadaljuje 
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Preglednica 16 - nadaljevanje 

Odvisna 

spremenljivka 

(I) 

Področje 

bivanja 

(J) 

Področje 

bivanja 

(I-J) 

Povprečna 

razlika 

Std. 

napaka 
Sig. 

95% interval zaupanja 

aritmetične sredine 

Spodnja meja 
 Zgornja 

meja 

E 

1 
2 -0,014 0,123 0,993 -0,30 0,28 

3 -0,004 0,119 0,999 -0,29 0,28 

2 
1 0,014 0,123 0,993 -0,28 0,30 

3 0,009 0,095 0,995 -0,21 0,23 

3 
1 0,004 0,119 0,999 -0,28 0,29 

2 -0,009 0,095 0,995 -0,23 0,21 

F 

1 
2 0,122 0,131 0,617 -0,19 0,43 

3 -0,015 0,127 0,993 -0,31 0,28 

2 
1 -0,122 0,131 0,617 -0,43 0,19 

3 -0,137 0,101 0,362 -0,37 0,10 

3 
1 0,015 0,127 0,993 -0,28 0,31 

2 0,137 0,101 0,362 -0,10 0,37 

G 

1 
2 -0,090 0,111 0,695 -0,35 0,17 

3 -0,151 0,108 0,342 -0,41 0,10 

2 
1 0,090 0,111 0,695 -0,17 0,35 

3 -0,061 0,086 0,757 -0,26 0,14 

3 
1 0,151 0,108 0,342 -0,10 0,41 

2 0,061 0,086 0,757 -0,14 0,26 

H 

1 
2 0,013 0,120 0,993 -0,27 0,30 

3 0,078 0,116 0,780 -0,20 0,35 

2 
1 -0,013 0,120 0,993 -0,30 0,27 

3 0,065 0,092 0,761 -0,15 0,28 

3 
1 -0,078 0,116 0,780 -0,35 0,20 

2 -0,065 0,092 0,761 -0,28 0,15 

I 

1 
2 0,011 0,136 0,997 -0,31 0,33 

3 0,077 0,132 0,829 -0,23 0,39 

2 
1 -0,011 0,136 0,997 -0,33 0,31 

3 0,067 0,105 0,801 -0,18 0,31 

3 
1 -0,077 0,132 0,829 -0,39 0,23 

2 -0,067 0,105 0,801 -0,31 0,18 

J 

1 2 -0,080 0,129 0,810 -0,38 0,22 

 3 0,011 0,125 0,996 -0,28 0,31 

2 1 0,080 0,129 0,810 -0,22 0,38 

 3 0,091 0,099 0,632 -0,14 0,32 

3 1 -0,011 0,125 0,996 -0,31 0,28 

 2 -0,091 0,099 0,632 -0,32 0,14 

Se nadaljuje 
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Preglednica 16 - nadaljevanje 

Odvisna 

spremenljivka 

(I) 

Področje 

bivanja 

(J) 

Področje 

bivanja 

(I-J) 

Povprečna 

razlika 

Std. 

napaka 
Sig. 

95% interval zaupanja 

aritmetične sredine 

Spodnja meja 
 Zgornja 

meja 

K 

1 
2 -0,126 0,116 0,524 -0,40 0,15 

3 -0,150 0,113 0,378 -0,42 0,12 

2 
1 0,126 0,116 0,524 -0,15 0,40 

3 -0,024 0,089 0,960 -0,23 0,19 

3 
1 0,150 0,113 0,378 -0,12 0,42 

2 0,024 0,089 0,960 -0,19 0,23 

L 

1 
2 -0,209 0,120 0,192 -0,49 0,07 

3 -0,157 0,117 0,370 -0,43 0,12 

2 
1 0,209 0,120 0,192 -0,07 0,49 

3 0,051 0,092 0,843 -0,17 0,27 

3 
1 0,157 0,117 0,370 -0,12 0,43 

2 -0,051 0,092 0,843 -0,27 0,17 

M 

1 
2 -0,041 0,124 0,941 -0,33 0,25 

3 -0,023 0,120 0,980 -0,31 0,26 

2 
1 0,041 0,124 0,941 -0,25 0,33 

3 0,018 0,095 0,980 -0,21 0,24 

3 
1 0,023 0,120 0,980 -0,26 0,31 

2 -0,018 0,095 0,980 -0,24 0,21 

N 

1 
2 -0,112 0,128 0,655 -0,41 0,19 

3 -0,096 0,124 0,722 -0,39 0,20 

2 
1 0,112 0,128 0,655 -0,19 0,41 

3 0,016 0,099 0,985 -0,22 0,25 

3 
1 0,096 0,124 0,722 -0,20 0,39 

2 -0,016 0,099 0,985 -0,25 0,22 

O 

1 
2 0,083 0,122 0,774 -0,20 0,37 

3 0,208 0,118 0,187 -0,07 0,49 

2 
1 -0,083 0,122 0,774 -0,37 0,20 

3 0,125 0,094 0,381 -0,10 0,35 

3 
1 -0,208 0,118 0,187 -0,49 0,07 

2 -0,125 0,094 0,381 -0,35 0,10 

V preglednici 17 so prikazani rezultati Tukeyjevega testa, ki nam običajno pokaže podnize 

skupin z enakim povprečjem. V našem primeru je test pri vseh 14 parametrih oblikoval samo 

en podniz s statistično značilnimi enakimi povprečji. Ta niz vsebuje vsa tri obravnavana 

področja in nam prikazuje, da se zadovoljstvo anketirancev iz OT z uporabo športnih objektov 

statistično značilno ne razlikuje glede na anketirane osebe iz preostale gorenjske regije, kot tudi 

ne glede na anketirance z območja ostale Slovenije.  
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To nam potrjuje enotni podniz s podobnim povprečjem pri vseh obravnavanih parametrih od B 

do O. Izračuni so narejeni na osnovi harmoničnih sredin, ki je tehtano povprečje in upošteva 

razmerje med varianco in velikostjo vzorca. 

Preglednica 17: Tukeyjev test 

B   C 

Področje 

bivanja 
N 

Podskupina za alfa = 0,05   Področje 

bivanja 
N 

Podskupina za alfa = 0,05 

1   1 

3 153 3,91   3 153 3,71 

2 127 3,96   2 127 3,75 

1 61 4,00   1 61 3,77 

Sig.   0,743   Sig.   0,853 

        

D   E 

Področje 

bivanja 
N 

Podskupina za alfa = 0,05   Področje 

bivanja 
N 

Podskupina za alfa = 0,05 

1   1 

3 153 3,80   1 61 3,66 

2 127 3,82   3 153 3,66 

1 61 3,95   2 127 3,67 

Sig.   0,331   Sig.   0,992 

        

F   G 

Področje 

bivanja 
N 

Podskupina za alfa = 0,05   Področje 

bivanja 
N 

Podskupina za alfa = 0,05 

1   1 

2 127 3,39   1 61 3,70 

1 61 3,51   2 127 3,80 

3 153 3,52   3 153 3,86 

Sig.   0,490   Sig.   0,302 

        

H   I 

Področje 

bivanja 
N 

Podskupina za alfa = 0,05   Področje 

bivanja 
N 

Podskupina za alfa = 0,05 

1   1 

3 153 3,86   3 153 3,59 

2 127 3,92   2 127 3,66 

1 61 3,93   1 61 3,67 

Sig.   0,758   Sig.   0,811 

        

J   K 

Področje 

bivanja 
N 

Podskupina za alfa = 0,05   Področje 

bivanja 
N 

Podskupina za alfa = 0,05 

1   1 

3 153 3,37   1 61 4,00 

1 61 3,38   2 127 4,13 

2 127 3,46   3 153 4,15 

Sig.   0,725   Sig.   0,338 

   
 

 Se nadaljuje 
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Preglednica 17 - nadaljevanje      

J   K 

Področje 

bivanja 
N 

Podskupina za alfa = 0,05   Področje 

bivanja 
N 

Podskupina za alfa = 0,05 

1   1 

3 153 3,37   1 61 4,00 

1 61 3,38   2 127 4,13 

2 127 3,46   3 153 4,15 

Sig.   0,725   Sig.   0,338 

        

L   M 

Področje 

bivanja 
N 

Podskupina za alfa = 0,05   Področje 

bivanja 
N 

Podskupina za alfa = 0,05 

1   1 

1 61 3,90   1 61 3,95 

3 153 4,06   3 153 3,97 

2 127 4,11   2 127 3,99 

Sig.   0,143   Sig.   0,930 

        

N   O 

Področje 

bivanja 
N 

Podskupina za alfa = 0,05   Področje 

bivanja 
N 

Podskupina za alfa = 0,05 

1   1 

1 61 3,75   3 153 3,30 

3 153 3,85   2 127 3,43 

2 127 3,87   1 61 3,51 

Sig.   0,607   Sig.   0,154 

 

Za vse parametre od B do O iz preglednice 17 velja, da so prikazane aritmetične sredine za 

homogene podskupine. Uporabljena je harmonična sredina vzorca velikosti = 97,392. Velikosti 

skupin so neenake. Stopnje napak tipa I niso zagotovljene.   

Na osnovi predstavljenih rezultatov lahko zavrnemo ničelno hipotezo o statistično značilni 

razliki med zadovoljstvom anketirancev z uporabo športnih objektov iz OT in med 

zadovoljstvom anketirancev iz preostale gorenjske regije ter z območja ostale Slovenije. 

Dokazali smo, da so obravnavana področja med seboj precej podobna ter da med njimi ni 

značilnih razlik. Tako ne moremo potrditi hipoteze H2. 

6.5.3 Testiranje hipoteze H3 

Za testiranje hipoteze H3, »Lokacija športnih objektov je pomemben dejavnik pri zadovoljstvu 

uporabnikov s športno infrastrukturo. Ne razlikuje se med anketiranci iz občine Tržič in ostalih 

slovenskih regij«, smo uporabili podatke iz vrnjenih vprašalnikov, in sicer iz sklopa, ki je 

obravnaval zadovoljstvo anketiranih z uporabo športne infrastrukture, z opremljenostjo, 

vzdrževanjem in urejanjem okolice. Poleg omenjenih so tudi lokacija, sanitarije, osebje in še 

nekateri drugi dejavniki pomembni elementi zadovoljstva. Zbrane podatke smo najprej obdelali 

s pomočjo opisne statistike, da bi ugotovili, ali obstaja v njih kakšna napaka. V preglednici 18 
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Ocena 

vidimo standardne odklone σ, ki kažejo na dokaj majhno razpršenost enot pri vseh petih 

pomembnejših dejavnikih zadovoljstva uporabnikov s športno infrastrukturo, ki smo jih 

obravnavali. V našem primeru ugotovljeni majhni standardni odkloni σ, ki po svoji vrednosti 

ne presegajo tretjine vrednosti aritmetične sredine, predstavljajo veliko koncentracijo 

statističnih enot okoli aritmetične sredine in jih lahko razberemo pri vseh obravnavanih 

dejavnikih zadovoljstva uporabnikov s športno infrastrukturo.  

Preglednica 18: Pomembnejši dejavniki zadovoljstva uporabnikov s športno 

infrastrukturo  

Elementi zadovoljstva: Lokacija 
Splošna 

urejenost 
Osebje 

Varna 

okolica 

Urejena 

zunanjost 

N 

št. odgovorov 

Veljavni 380 380 380 371 371 

Manjkajoči 49 49 49 58 58 

Aritmetična sredina 3,93 3,82 3,88 4,10 3,97 

Standardna napaka aritmetične 

sredine 
0,45 0,038 0,040 0,039 0,042 

Standardni odklon σ 0,870 0,749 0,783 0,750 0,817 

Varianca 0,757 0,561 0,613 0,562 0,667 

Koeficient asimetričnosti -1,238 -1,283 -1,010 -1,097 -1,113 

Standardna napaka koeficienta 

asimetričnosti 
0,125 0,125 0,125 0,127 0,127 

Koeficient sploščenosti 2.306 3.007 2.257 2.642 2.113 

Standardna napaka koef. 

sploščenosti 
0,250 0,250 0,250 0,253 0,253 

Na sliki 16 vidimo, da lokacija kot obravnavana spremenljivka ni normalno porazdeljena. 

Vrednost koeficienta asimetričnosti –1,238 kaže, da je histogram kar močno asimetričen v levo 

in dokaj koničaste oblike. 

 

Slika 16: Lokacija kot element zadovoljstva  

Analize podatkov ostalih štirih opazovanih elementov zadovoljstva uporabnikov s športnimi 

storitvami, na katere so odgovarjali anketiranci, so si med seboj podobne in se ne razlikujejo 
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Aritmetična sredina = 3,93 

Std. odklon = 0,870 

N = 380 
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Ocena Ocena 

Ocena Ocena 

dosti od podatkov za lokacijo. Spremenljivke imajo relativno velik standardni odklon, saj 

presega tretjino vrednosti aritmetične sredine. Histogrami so rahlo asimetrični v levo in glede 

na vrednost koeficienta sploščenosti, ki zanaša od 2,113 do 3,007, tudi bolj koničasti. Vrednosti 

koeficientov asimetrije in sploščenosti so pod –1 ali nad 1, zato lahko rečemo, da opazovane 

spremenljivke niso normalno porazdeljene, kar lahko nazorno vidimo na sliki 17.  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 17: Ostali elementi zadovoljstva uporabnikov 

Za nadaljnje testiranje tretje hipoteze smo uporabili t-test, s katerim smo preverili razlike med 

aritmetičnima sredinama dveh neodvisnih vzorcev. V našem primeru je to lokacija kot 

pomemben element zadovoljstva uporabnikov s športnimi storitvami med anketiranci iz OT ter 

vsemi ostalimi anketiranci. Najprej smo postavili domnevi: 

H0:  µ1 = µ2  

H1:  µ1 ≠ µ2  

Pri tem µ1 predstavlja aritmetično sredino neodvisnega vzorca lokacije kot elementa 

zadovoljstva uporabnikov s športnimi storitvami iz OT in µ2 aritmetično sredino neodvisnega 

vzorca lokacije kot elementa zadovoljstva uporabnikov s športnimi storitvami iz ostale 

Slovenije. Pri t-testu za neodvisna vzorca ločimo dva načina primerjav povprečij med 
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skupinama: varianci v obeh skupinah sta enaki ali varianci v skupinah sta različni. Rezultati, ki 

nam omogočajo sklepanje o domnevi o povprečjih, so izpisani posebej za primer, če sta varianci 

v obeh skupinah enaki, in posebej za primer, če nista enaki. Za preverjanje uporabimo Levenov 

test, ki je podoben t-testu v tem smislu, da testira hipotezo, pri čemer so variance v obeh 

skupinah enake. Iz preglednice 19 je razvidno, da sta povprečji glede na izbrano območje 

različni, pri čemer je povprečje za območje Tržiča rahlo višje. Odgovor na vprašanje, ali je 

razlika statistično različna, nam lahko poda samo nadaljnji test. 

Preglednica 19: Opisni statistiki lokacije kot pomembnejšega razloga za zadovoljstvo 

Kraj bivanja Število enot Povprečje Standardni 

odklon 

Standardna napaka povprečja 

Tržič 61 4,00 0,837 0,107 

Ostala Slovenija 280 3,93 0,875 0,052 

Na osnovi dobljenih podatkov smo v preverili, ali kaže test statistično značilne razlike. V našem 

primeru znaša točna stopnja različnosti pri Levenovem testu 0,770, kar je več kot 0,05. To 

pomeni, da Levenov test ni statistično značilen in lahko sprejmemo sklep o enakosti varianc. V 

preglednici 20 zato upoštevamo vrstico z rezultati – predpostavka enakih varianc ('Equal 

variances assumed') – ki je označena z enačajem. Razberemo, da vrednost t-testa znaša 0,553, 

medtem ko znaša točna stopnja značilnosti 0,581 in presega vrednost 0,05. Ničelne hipoteze o 

enakosti skupin ne moremo zavrniti, saj smo dokazali, da področji nista različni. 

Preglednica 20: Testna statistika lokacije kot pomembnejšega razloga za zadovoljstvo 

 Levenov test za 

homogenost 

variance 

T-test za enakost srednjih vrednosti 

F 
Stopnja 

različnosti 
t 

Stopinje 

prostosti 

Stopnja 

značilnosti 

(2-str.) 

Povprečna 

razlika 

Std. 

napaka 

ostanka 

95% interval 

zaupanja 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

= 0,086 0,770 0,553 339 0,581 0,068 0,123 -0,174 0,309 

≠   0,569 90,906 0,571 0,068 0,119 -0,169 0,305 

=   enakost domnev 

≠   neenakost domnev 

Na osnovi dobljenih rezultatov ne moremo zavrniti ničelne domneve, da je lokacija pomemben 

element zadovoljstva uporabnikov s športnimi storitvami med anketiranci z vseh področij. Zato 

lahko potrdimo hipotezo H3, da je lokacija športnih objektov pomemben dejavnik pri 

zadovoljstvu vseh uporabnikov športne infrastrukture in se ne razlikuje med anketiranci iz OT 

in ostalih slovenskih regij. 
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7 UGOTOVITVE IN RAZLAGE REZULTATOV 

V nalogi smo testirali tri hipoteze o zadovoljstvu uporabnikov s športno infrastrukturo v izbrani 

občini in primerjavi tega z ožjo in s širšo okolico. 

7.1 Splošne ugotovitve 

V prvem delu naloge smo se dotaknili športa, ki je zaradi svojih učinkov pomemben družbeni 

pojav. V zadnji polovici stoletja lahko opazimo, kako se je počasi in vztrajno krepil njegov 

pomen. Na evropski in nacionalni ravni smo povzeli zakonodajni okvir za ta sektor. Predstavili 

smo prepletanje treh temeljnih stebrov športa: zdravja, socialnega vidika športa in njegove 

ekonomske razsežnosti. Lahko trdimo, da šport sega v vse pore družbe. Poleg že omenjenega 

zdravstva je prisoten na področju vzgoje in izobraževanja, igra vidno vlogo v gospodarstvu, 

turizmu in obrambi. Dotika se okolja, znanosti, kulture in je zaradi svoje interdisciplinarnosti 

pomemben, neločljiv del družbenih odnosov.  

V nadaljevanju smo obravnavali organiziranost športa v izbrani občini. Opravljena je bila 

analiza financiranja, stanja infrastrukture, lokalne politike ter ostalih vplivov, ki igrajo 

pomembno vlogo pri oblikovanju kakovostne, sodobne, inovativne, raznovrstne, varne in 

dostopne vadbe na področju športa. Vse našteto je pomembna osnova za gradnjo zadovoljstva 

uporabnikov infrastrukture. Predstavili smo tudi nekaj smernic za nadaljnji razvoj. 

Drugi, empirični del naloge je osredotočen na zadovoljstvo uporabnikov s potrebno 

infrastrukturo na področju športne vadbe. Ukvarjanje s športom je dandanes postalo eno glavnih 

dejavnosti v prostem času. Standardne množične oblike športnega udejstvovanja pogosto ne 

zadovoljujejo več potreb udeležencev. Posledica tega je, da ponudba postaja vse bolj raznolika 

in prilagodljiva, prilagojena manjšim skupinam s specifičnimi rekreacijskimi navadami. Tisti, 

ki se ukvarjajo z upravljanjem športne infrastrukture, so običajno vezani na določeno okolje, 

kjer se večkrat prepletajo osebni in javni družbeni interesi. Ob tem se srečujejo še s posebnimi 

izzivi, kot sta dvoumno opredeljen pojem uspešnega poslovanja ali nasprotje interesov vodstva 

in lokalne skupnosti, ki je največkrat tudi lastnica infrastrukture.  

Na zadovoljstvo in lojalnost uporabnikov lahko storitvena organizacija močno vpliva. Zato so 

uspešne usmerjene k strankam, skrbijo za ustrezno raven kakovosti svojih storitev in kakovost 

tudi stalno spremljajo Za merjenje zadovoljstva uporabnikov obstajajo številne metode. Metoda 

v magistrski nalogi je temeljila na izvedeni kvantitativni raziskavi obravnavanega področja s 

pomočjo spletnega anketnega vprašalnika. Zbrane podatke iz anketnega vprašalnika smo s 

pomočjo SPSS obdelali in jih nato v okviru naloge uporabili za dokazovanje postavljenih 

hipotez. Izvedena analiza in njeni rezultati bodo lahko vodilo in pomoč pri nadaljnjem razvoju 

športnega področja v izbrani občini.  
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7.2 Povzetek rezultatov hipotez 

V drugem, raziskovalnem delu naloge smo izvedli testiranje postavljenih hipotez in ob tem 

dobili rezultate, ki so prikazani v preglednici 21. 

Preglednica 21: Rezultati testiranih hipotez 

Hipoteza Ugotovitev Pojasnilo 

H1: Zadovoljstvo uporabnikov s športno 

infrastrukturo v občini Tržič je nizko in 

med dejavniki zadovoljstva obstaja 

močna povezanost. 

Hipotezo 

zavrnemo. 

Vsi ocenjeni dejavniki zadovoljstva se 

nahajajo v zgornji polovici ocenjevalne 

lestvice, zato smo hipotezo v tem delu 

zavrnili. Pri pregledu rezultatov, ki 

merijo moč linearne povezanosti med 

pari spremenljivk, smo ugotovili, da niti 

eden od koeficientov ne dosega 

predpostavljene močne povezanosti.   

H2: Zadovoljstvo anketirancev iz občine 

Tržič z uporabo športnih objektov se 

statistično značilno razlikuje od 

zadovoljstva anketiranih iz preostale 

gorenjske regije in ostale Slovenije. 

Hipotezo 

zavrnemo. 

Na osnovi rezultatov smo zavrnili 

ničelno hipotezo o statistično značilni 

razliki zadovoljstva med anketiranci iz 

OT, preostale gorenjske regije ter ostale 

Slovenije. Obravnavana področja so si 

med seboj precej podobna, tako da med 

njimi ne obstajajo značilne razlike.  

H3: Lokacija športnih objektov je 

pomemben dejavnik pri zadovoljstvu 

uporabnikov s športno infrastrukturo. Ne 

razlikuje se med anketiranci iz občine 

Tržič in ostalih slovenskih regij. 

Hipoteze ne 

moremo 

zavrniti. 

Postavljene ničelne hipoteze, da je 

lokacija pomemben dejavnik pri 

zadovoljstvu uporabnikov s športno 

infrastrukturo med anketiranci z vseh 

področij, na osnovi izračuna (sig ≥ 0,05) 

nismo mogli zavrniti. 

7.3 Prispevek k stroki  

Namen raziskave ni bil uvedba novih načinov merjenja zadovoljstva uporabnikov športne 

infrastrukture, temveč poglobljen vpogled v raven njihovega zadovoljstva in kateri elementi 

igrajo pri tem pomembno vlogo. Natančnejše poznavanje ravni uporabnikovih pričakovanj nam 

omogoča, da ugotovimo, ali je bila storitev opravljena na dovolj kakovostni ravni.  

V zadnjem času je opaziti vse več zanimanja za dvig kakovosti storitev s področja športne 

dejavnosti. Ponudnikom je jasno, da višja kakovost storitev in boljša organizacijska 

usposobljenost povečujeta konkurenčnost njihovega delovanja. Ekonomski status udeležencev 

igra pomembno vlogo pri odločanju za organizirano in vodeno vadbo, ker je ta finančno 

zahtevnejša. Poleg denarja so pomembni tudi nekateri drugi socialni dejavniki, ki so omenjeni 

v nalogi. Zato je ena od prednostnih nalog lokalne skupnosti izgradnja učinkovite in dostopne 

mreže kakovostnih športnih objektov in naravnih površin za šport. V Tržiču se je v preteklosti 
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vlagalo predvsem v infrastrukturne pogoje, zato nas je zanimalo, ali so bili ukrepi izvedeni 

skladno s pričakovanji in kakšne oz. katere spremembe si želijo uporabniki. Pomembno vlogo 

pri tem igra tudi primerjava z ožjo in s širšo okolico. Takšna raziskava je bila v izbrani občini 

izvedena prvič. Kljub težnjam v preteklosti, da bi se izvedla podobna raziskava, do tega ni 

prišlo, zato je veliko dosedanjih odločitev temeljilo na željah posameznikov in mnogokrat tudi 

na ugibanjih, kaj si uporabniki sploh želijo. Menimo, da je opravljena raziskava pomembna, 

ker so z njo postavljene določene usmeritve za nadaljnje raziskovalno delo. Naloga prispeva k 

razvoju teorije in stroke, saj vsebuje: 

‒ teoretični prispevek o potrebnem sodelovanju lokalne skupnosti in strokovne športne 

javnosti, ki skupaj sooblikujeta politiko razvoja športa in za to potrebne infrastrukture, 

‒ prvo raziskavo na območju izbrane občine, ki celostno obravnava zadovoljstvo 

uporabnikov s športno infrastrukturo, 

‒ merjenje zadovoljstva uporabnikov kot eno bistvenih kategorij kakovosti, 

‒ priporočila za prakso. 

Morebitna nadaljnja nadgradnja, uporabna pomoč pri prihodnjem odločanju glede razvoja 

športa kot celote ter vsebovana priporočila dajejo nalogi določeno uporabnost.  

7.4 Priporočila lokalni skupnosti in ostalim izvajalcem na področju športa 

V izbrani občini bo treba usmeriti več pozornosti v še bolj učinkovito izrabo vseh športnih 

površin, gospodarno upravljanje športnih objektov, vzdrževanje zgrajenega, nadgrajevanje in 

posodobitve zastarelega. Lokalna skupnost, skupaj z zainteresirano javnostjo, bo morala poleg 

ekonomskega načela upoštevati tudi ostale smernice, ki dolgoročno pripomorejo k izvajanju 

strategije športa. V nadaljevanju so podana nekatera priporočila in predlogi za uspešnejše delo 

na tem področju, ki jih odgovorni lahko sprejmejo kot izziv pri oblikovanju nadaljnje politike 

razvoja športa v izbrani občini: 

‒ Za vse športne objekte v lasti lokalne skupnosti je potrebna enotna politika upravljanja in 

vzdrževanja. Društva, ki delujejo v javnem interesu, naj imajo prednost pri izbiri terminov, 

sočasno imajo tudi organizirane mlajše športne selekcije prednost pred športno rekreacijo 

(otroci imajo pri določanju termina vadbe prednost pred odraslimi).  

‒ Cena storitev je eden izmed glavnih dejavnikov zadovoljstva uporabnikov. Ko lokalna 

skupnost opravlja svojo funkcijo in poskuša čim bolj ustreči javnemu interesu, mora pri 

tem upoštevati vse stroške upravljanja, vzdrževanja in investicijske dejavnosti ter 

posledično kot ustanovitelj tudi zagotoviti morebitna manjkajoča sredstva. Če želi 

zagotoviti vsem uporabnikom čim nižjo ceno, mora pri tem upoštevati tudi dolgoročno 

ekonomsko vzdržnost objektov, kar vsekakor predstavlja velik izziv.  

‒ Tudi oblikovanje cen za najem ali uporabo športne infrastrukture mora temeljiti na enotnih 

izhodiščih. Cena najema za vadbo ali organizacijo športnih tekmovanj naj bo nižja za klube 

in društva, ki delujejo na področju lokalne skupnosti, so ustanovljena in izvajajo programe 
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skladno z nacionalnim programom športa ter so registrirana pri nacionalnih panožnih 

zvezah.  

‒ Za normalno delovanje morajo športne organizacije večino sredstev pridobiti iz lastnih 

virov. Pri tem kot pomemben vir lahko izpostavimo prostovoljno delo, ki ga je izredno 

težko ovrednotiti, pa vendar predstavlja najpomembnejši steber delovanja. Zato moramo 

prostovoljstvu dati ustrezno veljavo. Drugi dejavnik za uspešno delovanje nekega 

športnega kolektiva je sposobnost pridobivanja dodatnih resursov, pri čemer ima 

pomembno vlogo predvsem dobra organiziranost kolektiva. Pri obeh nalogah morata nuditi 

pomoč tako lokalna skupnost kot tudi športna zveza, ki predstavlja reprezentativno 

organizacijo s športnega področja v izbrani občini. 

‒ Športna infrastruktura, ki jo je ali bo gradila in upravljala lokalna skupnost, mora biti 

večnamenska. Na ta način bodo gradnja, upravljanje, obratovanje in vzdrževanje lažji, 

okolijsko in socialno odgovorni, ekonomsko učinkoviti in usmerjeni v trajnostni razvoj 

okolja. Gradijo naj se športni objekti, ki ne bodo namenjeni sami sebi, ampak jih bodo 

poleg aktivnih športnikov uporabljali tudi rekreativci. Če je možno, naj bodo zgrajeni 

športni objekti pridobitev tudi za turistično ponudbo občine. 

‒ Pri izgradnji športnega objekta naj bo eden izmed važnejših kriterijev tudi potencialni 

prihodki, ki jih tak športni objekt s svojo ponudbo lahko dodatno generira. S tem se cena 

vzdrževanja objekta bistveno zniža in objekt pri svoji funkciji ni popolnoma odvisen od 

občinskega proračuna.  

Na temelju predstavljenih rezultatov lahko zaključimo, da se zadovoljstvo uporabnikov z 

uporabo športnih objektov v OT ne razlikuje od zadovoljstva anketiranih iz ožje in širše okolice. 

Kljub drugačnim pričakovanjem dobljeni rezultat lahko gledamo tudi drugače: postavimo nov 

izziv – biti boljši od drugih. 

7.5 Možnosti za nadaljnje raziskovanje 

Opravljeno raziskavo zadovoljstva uporabnikov s športno infrastrukturo bi bilo smiselno 

ponoviti čez pet ali osem let. Ti rezultati in nove ugotovitve na njihovi osnovi bi v primerjavi s 

sedanjimi dobili novo, širšo ter uporabnejšo vrednost. Morebitna potrditev ali zanikanje 

današnjih razvojnih usmeritev bi močno pomagala oblikovati dolgoročno strategijo razvoja na 

področju športa v občini. V ponovljeno raziskavo bi bilo smiselno vključiti tudi druga družbena 

področja, na primer zdravstvo, turizem in šolstvo, ki so močno prepletena z raziskovanim 

področjem. 

Z izvedeno raziskavo smo naredili prvi korak k celovitejšemu spoznavanju mnenj uporabnikov. 

Prišli smo do spoznanja, da je bil dosedanji razvoj začrtan v pravo smer, vendar nas doseženo 

ne sme uspavati. Zato moramo še naprej sprejemati vsakršne izzive za ohranitev zaupanja in 

povečanje zadovoljstva uporabnikov. 
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8 SKLEP  

V nalogi smo želeli ugotoviti, kakšno  je zadovoljstvo uporabnikov s športno infrastrukturo v 

OT v primerjavi z okolico in katerim storitvam s področja športne vadbe bi bilo treba nameniti 

več pozornosti. Čeprav do sedaj v izbranem okolju ni prevladovalo pozitivno mnenje športnih 

delavcev in uporabnikov o tovrstnih storitvah, smo ugotovili, da po mnenju anketirancev stanje 

ni tako slabo, kot ga nekateri želijo prikazati. Splošna ugotovitev opravljene raziskave je, da se 

zadovoljstvo uporabnikov s športno infrastrukturo v OT ne razlikuje od ožje in širše okolice.  

Gre za prvo tako raziskavo v OT. Občasno so se v preteklosti zbirali in obdelovali interni 

podatki, vendar je šlo pri tem za številčne podatke, ki niso imeli veliko povezave s kakovostjo 

storitev ter z zadovoljstvom njihovih uporabnikov. Raziskava je bila žal izvedena na majhni 

populaciji ter nabor podatkov je zaradi načina zbiranja sorazmerno omejen.    

Kakovostna storitev pusti ugodne posledice na opravljenem delu, zato na tej osnovi lahko 

pričakujemo, da bodo tudi v prihodnje opravljene na takšni ali celo boljši ravni. Kakovost 

storitev je v veliki meri odvisna od okolja in časa. Bolj kot je razvito okolje, višja so 

pričakovanja in zahteve potencialnih uporabnikov. Različne želje potrošnikov, njihove poglede 

in razumevanje ravni storitev je izredno težko poenotiti. Na zadovoljstvo in zvestobo 

potrošnikov pa vsekakor vplivajo organizacije s svojim načinom poslovanja.  

Razlogi za vadbo ter njihovo implementacijo so pomembna osnova za določitev zadovoljstva 

uporabnikov. Bolj ko jih poznamo, lažje se jim prilagajamo. Kot na vseh drugih področjih je 

tudi tu treba čim bolj upoštevati uporabnika, njegove potrebe, želje in razloge za izbiro določene 

vadbe. Poznavanje stopnje trenutnega zadovoljstva in prilagajanje pričakovanjem sta dva 

temelja za nadaljnje uspešno delovanje športnih organizacij in zadovoljstvo njihovih 

uporabnikov. 
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SPOŠTOVANI, 

 

večina lokalnih skupnosti se zaveda, da so kakovostne storitve na vseh področjih, ki jih opravljajo za 

svoje občane, zelo pomembne. Pred vami je vprašalnik, ki je namenjen izdelavi magistrske naloge, v 

kateri bo analizirano zadovoljstvo uporabnikov s športno infrastrukturo. Prosimo, da pristopite k 

izpolnjevanju iskreno in odgovorno. S tem boste veliko pripomogli k sprejemanju ustreznih rešitev in h 

kakovostnejšemu ukrepanju lokalne skupnosti na tem področju. Spletni vprašalnik je povsem anonimen. 

Skladno z etičnimi načeli raziskovanja bodo posredovani podatki obravnavani zgolj v sumarni obliki za 

potrebe te raziskave.  

 

 

NAVODILA IN INFORMACIJE: 

Ocenjevalna lestvica večine vprašanj je petstopenjska. Ocena na levi strani pomeni "zelo slabo, nizko 

strinjanje oz. nezadovoljstvo", ocena na desni strani pa "odlično, visoko strinjanje oz. zadovoljstvo". V 

anketi označite tisti odgovor, ki najbolj ustreza vašemu mnenju. Prosimo, da pri nekaterih vprašanjih 

upoštevate dodatna navodila, ki so modro obarvana. 

 

Prosimo, če si vzamete dobrih 7 minut vašega časa in s klikom na Naslednja stran pričnete z 

izpolnjevanjem ankete. 

 

Iskrena hvala za vaš čas in sodelovanje!   

 

 

 

Q1 - V anketi je uporabljen izraz "športni objekt", s katerim so mišljene odprte športne 

površine, namenjene športni vadbi (stadioni, trim steze, razna športna igrišča, urejene tekaške poti itd.), 

kot tudi zaprti športni objekti (dvorane, fitnesi, bazeni in podobno).  

 

 
 Nikoli Skoraj nikoli Občasno Večkrat Redno 

Za vadbo uporabljam športni objekt      
 

 

Q2 - Moj prevladujoči način rekreacije je  
 

 Samostojna vadba  

 Vadba v samoorganizirani skupini  

 Vodena vadba  

 

Q3 -  
 Manj kot 

enkrat 

Enkrat Dvakrat Trikrat Več kot trikrat 

V povprečju običajno tedensko uporabljam 

športne objekte      

 

 

Q4 - Svojo rekreacijo izvajam:  
  

Opomba:  Prosimo, odgovorite na vsa vprašanja.  

 
 Nikoli Skoraj nikoli Občasno Večkrat Redno 

V občini, kjer prebivam      
V občini, kjer sem zaposlen ali se šolam      
Drugje      
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Q5 - Pri svoji rekreaciji se ukvarjam z naslednjimi športi: 
  

Opomba:   Prosimo, odgovorite na vsa vprašanja.  

 
 Nikoli Skoraj nikoli Občasno Večkrat Redno 

Kolektivne igre z žogo      
Plavanje      
Tek      
Tenis      
Zimski športi      
Vodena vadba (pilates, spinning itd.)      
Kegljanje/bowling      
Fitnes      
Ples      
Drugi športi      
 

 

 

Q6 – Prosimo, vpišite šport, ki je pri vaši vadbi prevladujoč. 

  

  

 

 

Q7 -   
 

 Nikoli Skoraj nikoli Občasno Večkrat Redno 

Ali se poleg vadbe udeležujete tudi tekmovanj?      
 

 

Q8 -  
 

 Ne Menim, da ne Mogoče Menim, da ja Da 

Ali je v občini, kjer bivate, dovolj športnih 

objektov?      

 

 

Q9 -   
Opomba:  Prosimo, odgovorite na obe vprašanji.  

 
 Nikoli Skoraj nikoli Občasno Večkrat Redno 

Vadim v zasebnem športnem objektu      
Vadim v družbenem športnem objektu      
 

 

Q10 - Pri uporabi športnega objekta sem zadovoljen s/z:  
  

Opomba:  Prosimo, odgovorite na vsa vprašanja.  

 

 Zelo 
nezadovoljen 

Nezadovoljen Niti niti Zadovoljen Zelo 
zadovoljen 

Lokacijo      
Vzdrževanjem      
Splošno urejenostjo      
Športno opremo (zaščitne mreže, goli, koši itd.)      



Priloga 1 

 

 Zelo 

nezadovoljen 

Nezadovoljen Niti niti Zadovoljen Zelo 

zadovoljen 

Garderobami in sanitarijami      
Načinom rezervacij      
Osebjem      
Ceno najema oziroma uporabe      
Dodatno ponudbo (gostinska, trgovska itd.)      
 

 

Q11 - Glede športnega objekta, ki ga uporabljam, menim, da je:  
  

Opomba:  Prosimo, odgovorite na vsa vprašanja.  

 
 Sploh se ne 

strinjam 

Se ne strinjam Niti niti Se strinjam Povsem se 

strinjam 

Okolica objekta vadbe varna      
Športni objekt dobro obiskan      
Zunanjost primerna in urejena      
Športni objekt ustrezno opremljen      
Predlogi uporabnikov se vedno upoštevajo      
 

 

Q12 - Označite stopnjo strinjanja z naslednjo trditvijo: 

 

  
 

Sploh se ne 

strinjam 

Se ne strinjam Niti niti Se strinjam Povsem se 

strinjam 

Vem, kdo je odgovoren za upravljanje in 

vzdrževanje športnega objekta, ki ga 

uporabljam 
     

 

 

Q13 - Označite stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami: 
  

 Sploh se ne 
strinjam 

Se ne strinjam Niti niti Se strinjam Povsem se 
strinjam 

Vedno sem športno aktiven skupaj z družino 
     

Vedno vadim v družbi      
Po zaključeni vadbi se velikokrat družim s 

prijatelji      

Za izlete oziroma dopust se odločam glede na 

pestrost športne ponudbe na izbrani lokaciji      

Poleg športa se ukvarjam tudi z drugimi 

dejavnostmi (gasilstvo, igralstvo, glasba, petje 

itd.) 
     

 

 

Q14 - Označite stopnjo strinjanja z naslednjima trditvama: 
  

Opomba:  Prosimo, odgovorite na obe vprašanji.  

 
 Sploh se ne 

strinjam 
Se ne strinjam Niti niti Se strinjam Povsem se 

strinjam 

Sem dovolj športno aktiven      
Imam dovolj časa za športno vadbo      
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Q15 - Moj razlog za športno vadbo je:  
  

Opomba:  Prosim, odgovorite na vsa vprašanja.  

 
 Zagotovo ne Ne Mogoče Da Zagotovo da 

Zdravje      
Videz      
Družba      
Drugi razlogi      
 

 

 

Q16 - Ali ste se pri vaših športnih dejavnostih kdaj poškodovali? 

  

 

 Da  

 Ne  

 

 

 

Q17 - Opredelite vaše mnenje do naslednjih trditev: 
  

 
 Zagotovo ne Ne Mogoče Da Zagotovo da 

Pri svoji športni dejavnosti sem se v času od 

2013 do 2015 poškodoval in zato potreboval 

daljše zdravljenje 
     

Za mojo poškodbo je bila kriva neurejenost 

športnega objekta      

Ta poškodba mi je pustila trajne posledice      
Imam športno poškodbo, ki je nastala pred 

letom 2013      

 

 

 

Q18 - Opredelite vaše mnenje do naslednjih trditev: 
  

 
 Zagotovo ne Ne Mogoče Da Zagotovo da 

Imam zdravstveno oviro (alergijo, astmo itd.) 

oziroma dolgotrajno bolezen ali invalidnost, ki 

me ovira pri vadbi 
     

Zaradi te ovire sem manj športno aktiven      
 

 

 

 

Q19 - Opredelite vaše mnenje do naslednje trditve: 

  

 
 Zagotovo ne Ne Mogoče Da Zagotovo da 

Menim, da so športni objekti v moji okolici 

dovolj prilagojeni gibalno oviranim osebam      

 

 

 



Priloga 1 

 

Q20 - Dovolj sem seznanjen: 
  
 

Zagotovo ne Ne Mogoče Da Zagotovo da 

Kje lahko vadim v mojem okolju      
S ponudbo organizirane športne vadbe v mojem 

okolju      

Z ostalimi športnimi dogodki v mojem okolju      
Z organizacijo rekreativnih tekmovanj v mojem 

okolju      

 

 

Q21 - Kakšen način komunikacije glede rabe športnih objektov bi si najbolj želeli?  
  

Opomba:  Možnih je več odgovorov.  

 

 Družabna omrežja  

 E-mail  

 Lokalni mediji (časopis, radio, TV)  

 Spletne strani upravljavca  

 Spletne strani lokalne skupnosti  

 Drugo:  

 

Q22 - Spol:  
 

 Ženski  

 Moški  

 

Q23 - V katero starostno kategorijo spadate?  
 

 Od 10 do 20 let  

 Od 21 do 30 let  

 Od 31 do 40 let  

 Od 41 do 50 let  

 Od 51 do 60 let  

 Od 61 do 70 let   

 Od 71 let in več  

 

 

Q24 - Koliko denarja mesečno v povprečju porabite za plačilo vaših športnih storitev? 
  

 

 Do 20 €  

 Od 21 do 50 €  

 Od 51 do 80 €  

 Od 81 do 120 €  

 Od 120 do 199 €  

 Več kot 200 €  

  

Q25 - Kakšna je vaša najvišja dosežena formalna izobrazba? 
  

 Osnovna šola ali manj  

 Poklicna šola (2- ali 3-letna strokovna šola)  

 Štiriletna srednja šola  

 Višja šola  

 Visoka šola - prva stopnja   
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 Univerzitetna izobrazba ali bolonjska druga stopnja (bolonjski magisterij)  

 Znanstveni magisterij ali doktorat  

 

Q26 - Kako bi opisali vaš sedanji status?  
  

 Dijak, študent  

 Samozaposleni, kmet  

 Zaposleni  

 Aktiven - drugo (npr. kmet, gospodinja)  

 Brezposelni  

 Upokojenec  

 Neaktiven - drugo  

 

Q27 - V kateri regiji prebivate? 
  

 Občina Tržič  

 Ostala gorenjska regija  

 Pomurska regija  

 Podravska regija  

 Koroška regija  

 Savinjska regija  

 Zasavska regija  

 Spodnjeposavska regija  

 Jugovzhodna Slovenija  

 Osrednjeslovenska regija  

 Notranjsko-kraška regija  

 Goriška regija  

 Obalno-kraška regija  

 

 

Q28 - Kakšno je vaše bivalno okolje? 
  

 Mestno  

 Primestno  

 Vaško  

 

Q29 - V kakšnem bivalnem objektu živite? 
  

 Hiša  

 Stanovanje v hiši  

 Stanovanje v bloku  

 Kmetija  

 Vikend  

 

 

Q30 - Morebitni predlogi za izboljšanje športnih objektov ali storitev na vašem področju:  

  

Opomba:  Če nimate predlogov, lahko to vprašanje preskočite!  
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Q31 - Morebitne pohvale ali pripombe glede športnih objektov ali storitev na vašem področju: 

  

Opomba:  Če nimate predlogov, lahko to vprašanje preskočite!  

 

 

  

 

 

 

 

 

Zaključek 

Odgovorili ste na vsa vprašanja v tej anketi. Hvala za vaš čas in sodelovanje. Če imate kakršna koli 

vprašanja v zvezi z raziskavo ali bi želeli prejeti njene rezultate, lahko pišete na: 
info.szt@t-2.si. 
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Seznam športnih društev s sedežem v OT in področje njihove dejavnosti v letu 2016  

Št. Društvo 
Tekmovalni 

šport 

Interesni 

programi 

otrok 

Rekreacija 

1  Atletski klub Križe Tržič x x x 

2  Balinarski klub Bistrica  x  x 

3  Balinarski klub Tržič  x  x 

4  BMX klub Tržič    x 

5  Društvo upokojencev Tržič    x 

6  Društvo borilnih veščin Taiji Zlati petelin  x  x 

7 Društvo Katrix   x 

8  Društvo tabornikov rod Kriške gore    x 

9  Društvo za podvodne dejavnosti Tržič    x 

10  Gorenjski lokostrelski klub Tržič  x x x 

11  Jadralni klub Tržič    x 

12  JPK Kriška gora    x 

13  Kegljaški klub Ljubelj Tržič  x x x 

14  Klub borilnih veščin Tržič  x  x 

15 Klub deskanja Zakon x  x 

16 Klub učiteljev in trenerjev smučanja Tržič  x  x 

17  Košarkarski klub Tržič    x 

18  Namiznoteniški klub Križe  x x x 

19  Nordijski smučarski klub Tržič FMG x  x 

20 Nogometni klub Tržič 2012 x x x 

21  Planinsko društvo Križe   x x 

22  Planinsko društvo Tržič   x x 

23 PD Tržič Alpinistični odsek x  x 

24 PD Tržič Športnoplezalni odsek x x x 

25  Plesni klub Tržič  x x x 

26  Plesni klub Ultima    x 

27 Plesni studio Špela x x x 

28  Rokometno društvo Tržič  x x x 

     Se nadaljuje 
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Št. Društvo 
Tekmovalni 

šport 

Interesni 

programi 

otrok 

Rekreacija 

29  Sankaški klub Podljubelj  x  x 

30  Smučarski klub Tržič    x 

31  Splošno športno društvo Tržič    x 

32  Šahovsko društvo Jedro Tržič    x 

33  Športno društvo Loka    x 

34  Športni klub tenis Leše    x 

35  Športno društvo Dobrča    x 

36  Športno društvo Jelendol - Dolina    x 

37 ŠD Košarkarska šola Tržič x x x 

38 Športno društvo Kiva   x 

39  Športno društvo Kovor    x 

40  Športno društvo Kokrški odred   x  

41  Športno društvo Lom pod Storžičem    x 

42 Športno društvo Maksimalni dvig x  x 

43 Športno društvo Podljubelj   x 

44  Športno društvo Polet   x  

45  Športno društvo Puma  x  x 

46  Športno društvo Storžič   x  

47  Športno društvo Stotinka Tržič    x 

48  Športno društvo Strelica    x 

49  Tekaški klub Tržiške strele    x 

50  Teniški klub Tržič    x 

51  Tenis ‒ relax klub Podljubelj    x 

52  Triatlon klub Mamut    x 

53  Veslaški klub brzica Tržič    x 

54  Vrtec Tržič   x  

55 Ženski rokometni klub Tržič  x x x 

Vir: ŠZT 
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Proračun izbrane občine in sredstva, ki jih je namenila za posamezna področja športne 

dejavnosti v obdobju 2007–2016 

Denarna sredstva v športu  

v evrih  

Leto  

2007 2008 2009 2010 2011 

Proračun občine ‒ odhodki 9.628.975 13.892.691

1111 

20.204.479 23.015.243 14.867.940 

Društva – tekmovalni 

programi 

82.981 83.834 84.778 79.213 84.405 

Društva ‒ ostali programi 22.630 20.203 27.029 34.521 40.802 

Vzdrževanje športnih 

objektov 

40.012 8466 7204 22.261 41.216 

Investicije v športne objekte 52.770 99.500 162.527 550.146 406.398 

Strokovni kader v rednem 

delovnem razmerju 
13.353 13.317 13.636 13.854 13.854 

Delovanje občinske športne 

zveze 

26.508 27.048 27.849 28.295 31.124 

Proračun – indeks  96,3 144,3 145,4 113,9 64,6 

Sredstva za šport – indeks 

rasti 

103,2 105,9 128,0 225,5 84,8 

Delež sredstev za šport 2,47 % 1,82 % 1,60 % 3,16 % 4,16 % 

Skupaj sredstev za šport  238.254 252.368 323.023 728.290 617.799 

 

 

Preglednica  – nadaljevanje 

Denarna sredstva v športu  

v evrih  

Leto  

2012 2013 2014 2015 2016 

Proračun občine ‒ odhodki 12.431.431 19.567.188 15.098.627 12.068.445 11.711.752 

Društva – tekmovalni 

programi 

90.276 91.286 105.458 104.365 106.474 

Društva ‒ ostali programi 37.052 36.240 43.481 47.507 45.425 

Vzdrževanje športnih 

objektov 

44.365 81.001 60.676 80.260 64.058 

Investicije v športne objekte 118.726 257.000 329.587 168.000 70.975 

Strokovni kader v rednem 

delovnem razmerju 
13.162 13.162 13.162 13.162 13.162 

Delovanje občinske športne 

zveze 

29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 

Proračun – indeks  83,6 157,4 77,2 79,9 97,0 

Sredstva za šport ‒ indeks  53,8 152,7 114,5 76,1 74,4 

Delež sredstev za šport 2,68 % 2,59 % 3,85 % 3,66 % 2,81 % 

Skupaj sredstev za šport  332.581 507.689 581.364 442.294 329.094 

Vir: OT in ŠZT 
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Pokrite športne površine in organizirane vadbene skupine v obdobju 2007–2016 

 Leto 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Število prebivalcev občine 15.360 15.283 15.386 15.302 15.196 

Delež pokritih površin na 1000 prebivalcev 

v občini 
252 253 252 292 294 

Skupna površina pokritih športnih objektov  3.871 3.871 3.871 4.471 4.471 

Število vseh posameznikov v LPŠ 3.420 3.480 3.290 2.631 2.239 

Število tekmovalcev v LPŠ 347 375 347 392 305 

Rekreativne vadbene skupine v LPŠ 57 60 56 61 65 

Tekmovalne vadbene skupine v LPŠ 43 46 52 54 47 

Vadbene skupine v LPŠ ‒ skupaj 100 106 108 115 112 

Št. posameznikov na m2 površine 0,88 0,90 0,85 0,59 0,50 

Št. vadbenih skupin na 1000 m2 površine 25,8 27,4 27,9 25,7 25,1 

Površina telovadnic – indeks - 100,0 100,0 115,5 100,0 

Število posameznikov ‒ indeks - 101,8 94,5 80,0 85,1 

Število vadbenih skupin – indeks - 106,0 101,9 106,5 97,4 

Število društev, včlanjenih v ŠZ 33 34 34 44 46 

 

 

Preglednica  – nadaljevanje 

 Leto 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Število prebivalcev občine 15.174 15.086 15.016 14.932 14.839 

Delež pokritih površin na 1000 prebivalcev 

v občini 
295 312 314 315 317 

Skupna površina pokritih športnih objektov 4.471 4.711 4.711 4.711 4.711 

Število vseh posameznikov v LPŠ 2.485 2.490 2.580 2.532 2.467 

Število tekmovalcev v LPŠ 380 390 407 517 518 

Rekreativne vadbene skupine v LPŠ 38 38 40 57 59 

Tekmovalne vadbene skupine v LPŠ 50 49 47 54 52 

Vadbene skupine v LPŠ ‒ skupaj 88 87 87 111 111 

Št. posameznikov na m2 površine 0,56 0,53 0,55 0,54 0,52 

Št. vadbenih skupin na 1000 m2 površine 19,7 18,5 18,5 23,6 23,6 

Površina telovadnic – indeksi rasti 100,0 105,4 100,0 100,0 100,0 

Število posameznikov ‒ indeksi rasti 111,0 100,2 103,6 98,1 97,4 

Število vadbenih skupin – indeksi rasti 78,6 98,9 100,0 127,6 100,0 

Število društev, včlanjenih v ŠZ 49 50 53 53 55 

Vir: OT in ŠZT 
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Javni in zasebni športni objekti na območju izbrane občine v letu 2016 

KS Naziv objekta Površina Oblika lastništva 
Vrsta objekta 

Namen 

objekta 

Pok.      Nepok. TŠ  ŠR 

KOVOR  

Skupaj 860 m2  

Kegljišče Zvirče  190 m2  Zasebno  X      X  

Balinišče Zvirče  240 m2  Zasebno  X    X  

Igrišče za košarko v  

Kovorju  
430 m2  Javno (OT)    X    X  

PODLJUBELJ  

Skupaj 5013 m2  

Nogometno igrišče ob 

kampu  
2768 m2  Zasebno   X    X  

Igrišče za košarko in 

odbojko ob kampu  
240 m2  Zasebno   X    X  

Tenis igrišče ‒ Jezerc  900 m2  Zasebno  X    X  

Balinišče – Jezerc  55 m2  Zasebno  X    X  

Adrenalinski park ob 

stari karavli  
700 m2  Zasebno   X    X  

Večnamensko asfaltno 

igrišče ob stari karavli  
350 m2  Zasebno  X    X  

TRŽIČ  

Skupaj 3491 m2 

Sokolnica  220 m2  Javno  X      X  

Telovadnica Balos 4  90 m2  Javno (OT)  X      X  

Dvorana tržiških 

olimpijcev  
1471 m2  Javno (OT)  X    X  X  

Igrišče ob Dvorani 

tržiških olimpijcev 
1360 m2 Javno (OT)  X   X  

Kegljišče  350 m2  Javno  X    X  X  

KRIŽE  

Skupaj 5050 m2  

Štiri tenis igrišča v  

Križah  
2490 m2  Javno    X  X  X  

Odbojka na mivki pr 

Benk  
90 m2  Zasebno   X    X  

Beach volley pr Smuk  480 m2  Zasebno  X    X  

Tenis igrišče pr Smuk  540 m2  Zasebno  X  X  X  

Šolsko igrišče ob OŠ 

Križe  
800 m2  Javno (OT)    X  X  X  

Telovadnica OŠ Križe  650 m2  Javno (OT)  X    X  X  

Se nadaljuje 
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Preglednica  – nadaljevanje 

KS Naziv objekta Površina 
Oblika 

lastništva 

Vrsta objekta 
Namen 

objekta 

Pok.      Nepok. TŠ  ŠR 
 

JELENDOL  

Skupaj 1960 m2  

Nogometno igrišče  1350 m2  Zasebno  X    X  

Košarkarsko igrišče  500 m2  Zasebno  X    X  

Balinišče  110 m2  Zasebno  X    X  

SEBENJE  

Skupaj 9280 m2  

Kamela beach volley  220 m2  Zasebno  X    X  

Zaplotnik teniško 

igrišče  
530 m2  Zasebno   X    X  

Nogometno igrišče  930 m2  Javno (OT)   X    X  

Skakalni center 

Sebenje 

  7600 m2 

(od tega 240 

m2 pokrito) 

Javno (OT) X X X X 

LOM  

Skupaj 1900 m2  

Nogometno igrišče  1400 m2  Zasebno  X    X  

Drsališče Za njivco  300 m2  Zasebno  X    X  

Športno igrišče pri 

POŠ Lom  
200 m2   Javno (OT)    X    X  

BREZJE  

Skupaj 780 m2  

Igrišče za košarko  380 m2  Zasebno  X    X  

Balinišče  100 m2  Zasebno   X    X  

Drsališče Hudi graben  300 m2  Zasebno   X    X  

LEŠE  

Skupaj 1690 m2  

Tenis igrišče  1330 m2  Zasebno   X    X  

Igrišče ob šoli  
360 m2  

Javno (OT)  
  X    X  

SENIČNO  

Skupaj 1700 m2 
Športno igrišče  

1700 m2  
Javno (OT)  

  X    X  

BISTRICA  

Skupaj 6430 m²   

Bazen  4220 m2  Javno (OT) 
  X    X  

Balinišče  
510 m2  

Zasebno 
 X  X  X  

Telovadnica OŠ 

Bistrica  900 m2  
Javno (OT)  

X    X  X  

Športno igrišče pri  

OŠ Bistrica  800 m2   
Javno (OT)  

  X    X  

Se nadaljuje 
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Preglednica  – nadaljevanje 

KS Naziv objekta Površina 
Oblika 

lastništva 

Vrsta objekta 
Namen 

objekta 

Pok.      Nepok. TŠ  ŠR 
 

RAVNE  

Skupaj 600 m²  

Balinišče (v zimskem 

času umetno drsališče) 
600 m2  Javno (OT)  X   X  X  

Vir: OT in ŠZT 

 

 

Legenda:  

Pok.       – pokriti športni objekt      

Nepok.     – nepokriti športni objekt 

TŠ       – tekmovalni šport  

ŠR      – športna rekreacija      
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Histogrami zadovoljstva uporabnikov s športno infrastrukturo v izbrani občini  
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