Objavljeno v Našem časopisu št.: 345 z dne 28. 1. 2008
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 84/07 – ZLS-UPB2),
Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02, 110/02 in 15/03) in 20. člena Statuta
Občine Vrhnika (Ur. list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01 in 77/06), je Občinski svet občine Vrhnika
na 9. seji, dne 20. 12. 2007, sprejel

PRAVILNIK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O SOFINANCIRANJU ŠPORTA
V OBČINI VRHNIKA
1. člen
V prvem odstavku se za besedo »merila« doda beseda », model«.
V drugem odstavku 1. člena pravilnika se za besedo »(merila)« doda besedilo » in Model
vrednotenja športnih panog v občini Vrhnika (v nadaljevanju: model)«.
2. člen
V drugi alineji 2. člena se za besedo »meril« briše podpičje ter doda besedilo »in modela«.
3. člen
V 3. členu se za besedo »merila« doda besedilo »in model«.
4. člen
V 6. členu se za v šesti alineji za besedo »merila« doda besedilo »in model«.
5. člen
V 10. členu se v tretji alineji za besedo »merili« doda besedilo »in modelom«.
6. člen
V zadnjem odstavku 12. člena se za besedo »meril« doda besedilo »in modela«.
7. člen
V 22. členu se doda nov zadnji odstavek, ki se glasi:
»Za potrebe vrednotenja športnih panog v Občini Vrhnika se uporablja »Model vrednotenja
športnih panog v Občini Vrhnika, ki je priloga tega pravilnika.«
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v občinskem glasilu Naš časopis.

Številka: 621-1/99 (3-01)
Datum: 14. 1. 2008

ŽUPAN
OBČINE VRHNIKA
dr. Marjan Rihar, l.r.

»MODEL VREDNOTENJA ŠPORTNIH PANOG V OBČINI VRHNIKA«
Za potrebe vrednotenja športnih panog v Občini Vrhnika je razvit dvorazsežnostni
(dvodimenzionalni) ekspertni model, ki temelji na objektivnih pokazateljih vrednotenja
športnih panog, praviloma pridobljenih z anketnim vprašalnikom, in tako omogoča njihovo
medsebojno primerjalno vrednotenje. Dvorazsežnostni model vrednotenja športnih panog
temelji na naslednjih predpostavkah:
1. Športne panoge se razvrščajo na podlagi dveh razsežnosti (dimenzij) v katere so
vključene različne merljive spremenljivke:
a. Razširjenost v lokalnem okolju in uspešnost športne panoge (RUŠP).
i. Skupno število udeležencev v posamezni športni panogi (RUUŠP).
ii. Skupno število udeležencev v programih športa otrok in mladine
(RUOM).
iii. Skupno število registriranih športnikov v NPŠZ (RUREG).
iv. Skupaj število kategoriziranih športnikov (RUKAT) – SR (15 točke),
MR (8 točke), PR (6 točke), DR (3 točke), MLR (2 točki)
b. Lokalni pomen športne panoge (LPŠP).
i. Prepoznavnost Občine Vrhnika po športni panogi (LPPRE).
ii. Financiranje športne panoge iz sredstev proračuna (LPFIN).
2. Za ovrednotenje spremenljivk pri razsežnosti »Razširjenost v lokalnem okolju in
uspešnost športne panoge« se uporabijo podatki pridobljeni na podlagi prijav na Letni
program športa v Občini Vrhnika, v predhodnem letu. Za ovrednotenje spremenljivk
pri razsežnosti »Lokalni pomen športne panoge« se uporabijo odgovori na anketni
vprašalnik. Anketa se izvede vsako leto v mesecu oktobru v glasilu »Naš časopis«.
3. Predpostavlja se, da sta razsežnosti medsebojno ortogonalni (neodvisni). Realno sta
razsežnosti v veliki meri medsebojno odvisni vendar obstaja določena mera
neodvisnosti med njima saj bi v nasprotnem primeru model tvoril samo dve skupini
športnih panog (1. skupino in 4. skupino).
4. Spremenljivke znotraj posamezne razsežnosti imajo enakovreden vpliv na skupni
izračunan rang pri posamezni razsežnosti.
5. Za razvrščanje športnih panog se uporablja seštevek rangov, ki jih posamezna
športna panoga dosega pri spremenljivkah (% skupne vrednosti pri spremenljivki), ki
predstavljajo posamezno razsežnost.
6. Model predvideva razvrščanje športnih panog v štiri skupine kot je prikazano v
prikazu, vendar se 2. in 3. skupina športnih panog združijo v enotno 2. skupino saj
predvidevamo, da sta razsežnosti enako pomembni.
7. Na podlagi odnosa posamezne športne panoge do povprečno vrednost pri
posamezni dimenziji (RUŠP A= in LPŠP A= ) se panoga razvrsti med nadpovprečne
oz. podpovprečne. Nadpovprečne pri posamezni dimenziji dobijo vrednost 1 in
podpovprečne vrednost 2. Glede na to da imamo dve razsežnosti dobimo štiri pare
vrednosti posamezne panoge (11, 12, 21, 22). Športne panoge z vrednostjo:
a. 11 so panoge 1. skupine športnih panog
b. 12 in 21 so panoge 2. skupine športnih panog (predpostavka je da sta
razsežnosti enakovredni)
c. 22 so panoge 3. skupine športnih panog.
8. Vrednost izračunanih točk za programe v vsebinah 1.3, 1.6., 3 in 4, dobljenih na
podlagi »Meril za sofinanciranje športa v Občini Vrhnika«, se za programe, ki se
izvajajo v športnih panogah:
a. 1. skupine športnih panog množijo s ponderjem (utežjo) 3
b. 2. skupine športnih panog množijo s ponderjem (utežjo) 2
c. 3. skupine športnih panog ohranjajo po merilih izračunano vrednost.
Omenjena dva vidiki vrednotenja, v katere je vključeno različno število spremenljivk (meril),
pa predstavljajo dve velike razsežnosti (dimenzije) posamezne športne panoge, ki jih lahko

grafično prikažemo v obliki dvorazsežnostnega modela vrednotenja športnih panog. Vsaka
razsežnost predstavlja enega od vidikov vrednotenja športnih panog, na podlagi katerega
lahko opredelimo prostor pomena posamezne športne panoge kot je prikazano v prikazu.
Prikaz: Grafični prikaz modela za vrednotenje športnih panog v Občini Vrhnika.

«
Način uporabe tega Modela je definiran v Elaboratu: Model vrednotenja športnih panog v
Občini Vrhnika, ki ga je pripravil Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika«,
št. 155-1-01-07, z dne 5. 7. 2007.

