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POVZETEK
Magistrsko delo obravnava model kapitalov lokalnih skupnosti, ki se uporablja za njihov
razvoj. Magistrska naloga vsebuje dva dela. Prvi del je teoretičen in v njem so
predstavljeni kapitali lokalnih skupnosti. V prvem delu je tudi pregled predhodnih študij, v
katerih je bil uporabljen model kapitalov lokalnih skupnosti. Drugi del je empiričen.
Predstavljen in oblikovan je merski model in anketni vprašalnik. Anketni vprašalnik je
razdeljen na splošna vprašanja o anketirancih in na vprašanja iz posameznih vrst kapitalov
lokalnih skupnosti. Z analizo so podrobneje predstavljena posamezna vprašanja v sklopu
kapitalov lokalnih skupnosti. Postavila sem dve hipotezi. Z prvo hipotezo sem ugotavljala
ali je razvitost kapitalov lokalnih skupnosti v Avstraliji višja kot v izbranih lokalnih
skupnosti. Pri drugi hipotezi pa sem ugotavljala ali izbrane lokalne skupnosti v Sloveniji
delujejo v smeri konkurenčnosti.
Ključne besede: model kapitalov lokalnih skupnosti, naravni kapital, kulturni kapital,
človeški kapital, družbeni kapital, politični kapital, infrastrukturni kapital, finančni kapital
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SUMMARY
COMMUNITY DEVELOPMENT BASED ON CAPITAL FRAMEWORK
The master’s thesis discuss community capital framework, which is used for their
development. The thesis includes two parts. The first part is theoretical an it presents
community capitals. In the first part, there is also a review of previous studies, in which it
was used community capital framework. The second part is empirical. Measurement
model in presented and formatted in the second part. In the second part there is also
presented questionnaire. Questionnaire is divided into general question about
respondents and to questions in different types of capital in local communities. In the
analysis is detailed presented specific questions within to community capital framework. I
set two hypotheses. In the first hypothesis, I have examined if the development of
community capitals in Australia is higher than in the selected Slovenian local communities.
In the second hypothesis, I have examined if the selected local communities are working
towards competitiveness.
Key words: community capital framework, natural capital, cultural capital, human capital,
social capital, political capital, build capital, financial capital
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1 UVOD
Gospodarske in družbene spremembe so v zadnjih letih precej vplivale na razvoj lokalnih
skupnosti tako v Sloveniji kot po svetu. Spremembe so povzročile tudi spremembe na
področju konkurenčnosti posameznih občin. Za večjo konkurenčnost pa se morajo lokalne
skupnosti naprej zavedati svojega izhodišča. Vsaka lokalna skupnost ima svoja sredstva.
Tako kot veliko drugih stvari v okolju se lahko tudi sredstva lokalnih skupnosti pričnejo
slabšati, če se ne uporabljajo. Lokalne skupnosti morajo najprej analizirati trenutno
stanje. Analiza stanja pomaga lokalnim skupnostim, da določijo najboljše strategije za
vlaganje v že obstoječa sredstva za ustvarjanje dodatnih sredstev v skupnosti. Nekatera
sredstva lokalnih skupnosti niso vedno očitna in včasih lahko ravno tisto, kar je
spregledano, postane orodje za ponovno oživitev skupnosti. Zato je zelo pomembno, da
lokalna skupnost prepozna svoje potenciale, saj je to pomembno za razvoj njihovih
sredstev.
Veliko lokalnih skupnosti se srečuje z različnimi izzivi, od izseljevanja prebivalcev do
gospodarskega nazadovanja, izgube služb, propadanja okolja. Pogosto se zgodi, da je v
malih skupnostih vsak izziv vezan na naslednjega. Pomembno je, da lokalne skupnosti to
prepoznajo in imajo zaradi tega pobudo za prenovo skupnosti z obravnavo vseh vidikov
življenja v skupnosti. (Fey, Bregendahl & Flora, 2006, str. 19)
Vsaka lokalna skupnost ima svoj kapital. Kapitali lokalnih skupnosti se med posameznimi
lokalnimi skupnostnimi razlikujejo in tudi njihova sestava je lahko različna. Lokalne
skupnosti morajo zato skušati čim bolj učinkovito in uspešno uporabiti svoj kapital, ki ga
že imajo ali pa ga bodo še imele, za večji razvoj skupnosti oz. kapitalov. Kapitali lokalne
skupnosti so vse stvari v skupnosti, ki imajo potencial, da so sredstva, ki se lahko vložijo,
shranijo ali porabijo. Z modelom kapitalov lokalnih skupnosti tako lahko razvrstimo vse
stvari v skupnosti v sedem različnih kapitalov. (Emery, Fey & Flora, 2006a, str. 1, 2)
Pomembno je, da lokalne skupnosti poznajo stanje kapitalov, ki jih imajo, da lažje določijo
smer razvoja. Merjenje razvitosti kapitala je tako osnova za določitev novih smernic
lokalnih skupnosti. Avtorja Fey in Flora sta leta 2004 razvila okvir kapitalov lokalnih
skupnosti. Na podlagi njunih analiz sta ugotovila, da so tiste skupnosti, ki so bile uspešne
pri podpori zdravega trajnostnega razvoja in gospodarskega razvoja, bile osredotočene na
sedem različnih vrst kapitala: naravni, kulturni, človeški, družbeni, politični, finančni in
infrastrukturni kapital. Ta pristop se ne osredotoča samo na prepoznavanje kapitalov in na
njihovo vlogo pri gospodarskem razvoju, ampak se osredotoča na medsebojno vplivanje
posameznih kapitalov in kako gradijo drug na drugem. Okvir kapitalov lokalnih skupnosti
je koristen za pomoč razvijalcem in ustanoviteljem skupnosti za boljše razumevanje
strateške narave financiranja in vpliva v skupnostih. Čeprav okvir kapitalov lokalnih
skupnosti raziskovalci vedno bolj uporabljajo pri svojem delu, je le malo empiričnih del
objavljenih. V Sloveniji še nisem zasledila nobenih podobnih merjenj, zato sem oblikovala
merski model, s katerim sem to lahko izvedla. S tem modelom sem lahko primerjala
razvitost kapitalov med lokalnimi skupnostmi in pripravila primerjalno analizo z nekaterimi
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državami. Osnovni izziv magistrskega dela je bilo predstaviti model kapitalov lokalnih
skupnosti, s pomočjo katerega se lahko lokalne skupnosti razvijajo.
Model kapitalov lokalnih skupnosti je namenjen strateškemu in operativnemu načrtovanju,
zato je eden izmed ključnih elementov merski model. Takšen model omogoča primerjanje
razvitosti kapitalov v občinah in med občinami. Na tej osnovi lahko odkrijemo dobre
prakse, ki lahko služijo kot vzor tistim lokalnim skupnostim, ki dosegajo slabše rezultate.
Namen magistrske naloge je bil opredeliti pristop k merjenju in načrtovanju kapitalov
lokalnih skupnosti na osnovi teoretičnih izhodišč in primerjalne analize dobrih praks držav
z najbolj razvitimi pristopi za zagotavljanje konkurenčnosti lokalnih skupnosti. Pomembno
je, da lokalne skupnosti poznajo stanje kapitalov, ki jih imajo, da lažje določijo smer
razvoja.
Predstavila sem model kapitalov v lokalnih skupnostih in že obstoječe raziskave, ki so
uporabile ta okvir. Pokazala sem, da je mogoče že obstoječe raziskave postaviti tudi v
slovenske lokalne skupnosti. Pokazala sem, kako se uporablja in prilagaja model merjenja
kapitalov.
Cilji magistrskega dela so bili:
•

•

•
•
•

razvojni model kapitalov lokalnih skupnosti, zgrajen na teoretičnih izhodiščih ob
upoštevanju mednarodno uveljavljenih dobrih praks, prilagojen posebnostim
slovenskih lokalnih skupnosti,
oblikovanje merskega modela kot splošne rešitve merskega instrumenta, ki je
osnova za oblikovanje potrebam opazovanega okolja prilagojenih vprašalnikov;
merski model bo sestavljen iz merjenih in objavljenih spremenljivk in
anketnega vprašalnika,
oblikovanje vprašalnika za meritev razvitosti kapitalov v slovenskih občinah,
ugotovitev stanja razvitosti kapitalov v izbranih slovenskih lokalnih skupnostih,
priprava primerjalne analize s stanjem razvitosti kapitalov v nekaterih državah.

Pri izdelavi magistrske naloge sem uporabila deskriptivno metodo s študijem domače in
tuje literature. Pripravila sem tudi merilni inštrument, anketni vprašalnik za merjenje
razvitosti kapitalov v slovenskih občinah.
Empirična raziskava je narejena na podlagi merskega modela razvoja kapitalov lokalnih
skupnosti. Raziskava vsebuje vprašalnik, s katerim sem merila razvitost kapitalov v
slovenskih občinah in objavljene sekundarne podatke. Pridobljene rezultate sem nato
primerjala s stanjem razvoja v drugi državi.
Pričakovani prispevek raziskovanja je bil ta, da se najdejo dobre prakse razvoja kapitalov
lokalnih skupnosti, ki lahko služijo kot vzor tistim, ki dosegajo slabše rezultate. Pomembno
je, da lokalne skupnosti poznajo stanje kapitalov, ki jih imajo. Rezultati raziskovanja bodo
tako pripomogli k temu, da bodo lokalne skupnosti lažje določile smer razvoja. Prispevek
za znanost in stroko je oblikovanje prilagojenega modela in merskega modela ter
2

omogočanje razvoja novih pristopov. S pomočjo primerjalne analize se bo lahko stanje
razvitosti kapitalov v državah izboljšalo.

3

2 MODEL KAPITALOV LOKALNIH SKUPNOSTI
Model kapitalov lokalnih skupnosti je pristop za analizo delovanja skupnosti. Razvit je bil
po študiji značilnosti trajnostne skupnosti. Model kapitalov lokalnih skupnosti ponuja tako
teorijo osnovnih strukturnih elementov skupnosti ter mehanizme za izvrševanje.
Mehanizmi vključujejo nove procese upravljanja in organiziranje skupnosti. (Flora &
Arnold, 2012, str. 3)
Model kapitalov lokalnih skupnosti ponuja način za analizo ekonomskega in
gospodarskega razvoja z vidika sistemov, s prepoznavanjem sredstev vsakega kapitala, z
vrstami vloženega kapitala, vzajemnim delovanjem kapitalov in učinki kapitalov. (Emery &
Flora, 2006, str. 1)
Koncept modela kapitalov lokalnih skupnosti predstavlja način razumevanja, kako so
sredstva uporabljena, da se dosežejo cilji skupnosti. Običajno pojem kapitala povezujemo
s poslovnimi in finančnimi naložbami, ampak kapitalov je več vrst. Najbolj osnovna
definicija kapitala je ta, da je vir oz. sredstvo, ki se lahko uporablja, vlaga ali pa se
zamenja za ustvarjanje novih sredstev. Raziskovalci so opredelili sedem kapitalov
skupnosti, ki so smiselni za lokalne prebivalce, da jim pomagajo razumeti, kako delujejo v
skupnosti. Raziskovalci so poimenovali kapitale kot naravni, kulturni, človeški, družbeni,
politični, finančni in infrastrukturni kapital. Ugotovili so, da so skupnosti, ki so bile
najuspešnejše pri podpiranju zdravega trajnostnega in gospodarskega razvoja, uporabljale
sedem vrst kapitala pri razvojnem procesu. Na podlagi njihovih ugotovitev so raziskovalci
in strokovnjaki na terenu razvili delovni zvezek za pomoč skupnostim v planiranju,
oblikovanju strategij in spremljanju razvojnih projektov. (Flora & Arnold, 2012, str. 3)
Model kapitalov lokalnih skupnosti se uporablja za prepoznavanje različnih sredstev in
dejavnosti, ki sestavljajo lokalno gospodarstvo, družbeni sistem in ekosistem. Zagotavlja
sistematičen okvir za ugotavljaje tokov premoženja in možnosti za ponovno združevanje
sredstev, da so bolj vključujoča za člane skupnosti in za izboljšanje njihovega dostopa do
kapitalov v lokalni skupnosti. Model pomaga tudi pri mobilizaciji sredstev neke skupnosti
pri reševanju različnih vprašanj in za povečanje možnosti za odzivanje na spremembe na
načine, ki izboljšujejo kakovost življenja za vse prebivalce skupnosti. (Flora & Arnold,
2012, str. 3)
Razvoj lokalnih skupnosti lahko razumemo kot proces povečanja kakovosti kvalitete
življenja, zdravega ekosistema in ekonomske varnosti za vse prebivalce. Razvoj lahko
razumemo tudi kot načrtna prizadevanja za ustvarjanje sredstev, ki bodo povečala obseg
prebivalstva za izboljšanje kvalitete življenja. Sredstva sestavlja več različnih oblik kapitala
skupnosti:




naravni,
kulturni,
človeški,
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družbeni,
politični,
finančni in
infrastrukturni kapital. (Flora & Arnold, 2012, str. 2)

2.1 RAZVOJ LOKANIH SKUPNOSTI
Razvoj skupnosti ni enak kot gospodarski razvoj ali gospodarska rast, ki se osredotočata
samo na finančni in infrastrukturni kapital, ki pogosto slabo vplivata na druge kapitale.
Razvoj skupnosti se osredotoča na ustvarjanje zdravega ekosistema, kjer se lahko vsi
ljudje izkažejo in vključuje tudi možnosti za vse prebivalce, da sodelujejo v tistih
dejavnostih, ki si jih izberejo. Ekosistem skupnosti vključuje geografsko skupnost ljudi,
posamezne flore in favne in vse nežive dejavnike, s katerimi se srečujejo. Takšen
ekosistem lahko izboljšajo ali pa poslabšajo geografsko skupnost. Ekosistem skupnosti
lahko na primer povzroči škodo in bolezni, ki lahko vodijo do nezmožnosti, če pride npr.
do onesnaženja vode, ki lahko zastrupi prebivalce. Podobno lahko tudi organizacija v
skupnosti poslabša zmožnost kadar gospodarstvo nima več možnosti za zaposlovanje.
(Flora & Arnold, 2012, str. 2)
Lokalne skupnosti, v katerih živimo, in ljudje, s katerimi bivamo, oblikujejo naša življenja.
Pogosto se zgodi, da smo rojeni v skupnosti in ostanemo tam, saj jo že poznamo. Lahko
pa tudi izbiramo ali pa oblikujemo nove skupnosti, nekateri pa so prisiljeni, da odidejo iz
skupnosti. Lokalne skupnosti se med seboj zelo razlikujejo v svojih ekonomskih in
gospodarskih temeljih, kulturnih vrednotah in družbeni strukturi. Gospodarstvo vpliva na
priložnosti v skupnosti, kar vpliva na to, ali bomo ostali ali pa odšli iz skupnosti.
Gospodarstvo, ekonomija in delovna mesta pa niso edini dejavniki, da se to zgodi. Druga
sredstva v skupnosti, kot so npr. družbena struktura, fizična infrastruktura in vladni
organi, sestavljajo zgodbo skupnosti. Tiste lokalne skupnosti, ki ustvarjajo okolje, v
katerem lahko vsi v celoti povečajo svoj potencial in kjer se odstranijo strukturne in
družbene ovire za sodelovanje, izboljšajo sposobnost ohranjanja in privabljanja novih
prebivalcev. (Flora & Arnold, 2012, str. 1)
Lokalne skupnosti se velikokrat srečujejo z vprašanjem, kako bi dosegle čim večji razvojni
potencial. Priprava in načrtovanje razvojnega potenciala zahtevata visoko stopnjo
motiviranosti in znanja ter celovit pristop vseh, ki sodelujejo pri pripravljanju in izvajanju
načrta. Pri načrtovanju razvojnega potenciala je dobro, da sodeluje čim večje število ljudi.
Interesi občanov so ena izmed pomembnejših stvari, ki jih morajo sodelujoče lokalne
skupnosti oz. posamezniki upoštevati, saj so ti interesi pomemben kazalnik tistega, kar si
želijo ljudje v svoji skupnosti. Zadane naloge, interesi ter cilji se seveda med občani
razlikujejo, tako da bi lokalna skupnost morala zagotoviti zadovoljstvo občanov na več
različnih področjih. Zaradi raznolikosti vsakega posameznika se lokalne skupnosti med
seboj razlikujejo, kar pa je opazno že, če samo malce raziskujemo našo okolico. Zaenkrat
še v nobeni lokalni skupnosti v Sloveniji niso razvili takšnega celovitega razvojnega načrta,
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ki bi bil lahko primeren za vse občine v državi. Zaradi raznolikih razvojnih strategij lokalnih
skupnosti bi bilo potrebno jasneje opredeliti želene cilje lokalnih skupnosti. Vsaka
posamezna lokalna skupnost bi tako morala sama pri sebi preverjati, kakšne razvojne
potenciale ima, ter nato narediti primerjavo z drugimi lokalnimi skupnostmi. Tako bi
dosegli boljše in lažje primerjave razvojnih potencialov med lokalnimi skupnostmi. Lokalne
skupnosti bi morale same izboljšati potenciale, ki jih imajo, saj bi tako izboljšale razvoj.
Kazalniki za opazovanje razvojnega kapitala lokalnih skupnosti prikažejo uveljavljene
prakse in probleme v skupnosti. V Sloveniji so znani trije primeri kazalnikov za opazovanje
razvojnega potenciala lokalnih skupnosti:




indeks razvojne ogroženosti slovenskih občin – z zakonom določen za merilo
sofinanciranja investicij skupnosti s strani države,
indeks razvojnega potenciala slovenskih občin – opazovanje lokalnih skupnosti z
največjim razvojnim potencialom,
finančni kazalniki občin. (Benčina & Devjak, 2010, str. 2 in 3)

2.2 VRSTE KAPITALOV LOKALNIH SKUPNOSTI
Kapital je vsaka vrsta sredstev, ki je sposobna prinašati dodatna sredstva. Kadar so ta
sredstva ali dobrine investirane, postanejo kapital. Kapitali lokalnih skupnosti so vse stvari
v skupnosti, ki imajo potencial, da se z njimi vlaga, varčuje ali izčrpa. (Jacobs, 2007, str.
1)
Model kapitalov skupnosti kaže na medsebojno delovanje med različnimi deli lokalnih
skupnosti. Lokalne skupnosti so sistemi, ki imajo prilive in odlive, vzpone in padce in lahko
napredujejo ali nazadujejo. Ko je denar vložen v novo tovarno v skupnosti, lahko to na
sistem vpliva pozitivno ali negativno, npr. več služb, povečanje prebivalstva, nova
stanovanjska naselja, lahko se poveča stopnja kriminala, novi priseljenci … Z vidika
gospodarskega razvoja se lahko zdi nova tovarna v skupnosti dobra rešitev, ampak
lokalna skupnost mora razumeti, da bo imela velik vpliv tudi na druge vidike skupnosti.
(Jacobs, 2007, str. 1)
Lokalne skupnosti, ki aktivno zrejo v prihodnost, lahko uporabijo kapitale skupnosti za
merjenje trenutnih sredstev in za ugotavljanje možnosti za izboljšave. Kot že omenjeno,
poznamo sedem vrst kapitalov skupnosti, ki se lahko uporabljajo kot merilo, kako naj se
uporabljajo sredstva skupnosti:




naravni kapital – okolje, naravne lepote, jezera, reke in potoki, gozdovi,
prostoživeče živali in rastline, zemlja, lokalna krajina,
kulturni kapital – narodnost, generacije, zgodbe in tradicije, duhovnost, navade in
dediščina,
človeški kapital – vse spretnosti in sposobnosti ljudi, vodenje, znanje in
sposobnost za dostop do virov,
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družbeni kapital – skupine, organizacije, omrežja v skupnosti, občutek pripadnosti,
zveze med ljudmi,
politični kapital – povezave z ljudmi na oblasti, dostop do virov, finančna moč,
vpliv na dosego ciljev,
infrastrukturni kapital – zgradbe in infrastruktura v skupnosti, šole, ceste,
vodovodni sistemi in kanalizacija, glavne ulice,
finančni kapital – denar, prispevki za dobrodelne namene, štipendije, dostop do
finančnih sredstev in bogastva. (Jacobs, 2007, str. 1 in 2)

Kapital se lahko opredeli kot sredstva ljudi, ki jih ima skupnost. Sredstva so lahko različnih
vrst in se morajo uporabiti (vložiti), da se ustvari več sredstev dolgoročno kot sestavni del
notranjih razvojnih procesov skupnosti. Koncept daje skupnosti moč, saj je izhodiščna
točka to, kar ima skupnost (namesto tega, kar potrebuje ali pa jim primanjkuje) in
izpostavlja dejstva, ki jih ta sredstva (kapitali) znotraj skupnosti lahko povečajo (z
naložbami). Model kapitalov lokalnih skupnosti poudarja pomen premika od koncepta
»vidika« k »sredstvom« ali »kapitalom«, da daje s pristopom (modelom) bolj praktično
porabnost. Vsaka skupnost ima svoja sredstva ne glede na to, ali je najrevnejša, s
katerimi se lahko pogaja o lastnem razvoju in blaginji. Ta sredstva so različnih vrst:




sredstva, ki se lahko zaužijejo – porabijo in izčrpajo,
sredstva, ki se lahko shranijo in vzdržujejo – nihče jih ne more uporabiti,
sredstva, ki se lahko vložijo, da bi ustvarila nova sredstva. (Gutierrez-Montes,
Emery, Fernandez-Baca, 2009, str.109)

Kapital je sredstvo, ki je vloženo, da bi ustvarilo več sredstev kratkoročno, srednjeročno
ali dolgoročno. Kapitale skupnosti lahko razdelimo v dve glavni skupini dejavnikov, ki so
ključnega pomena za zdravo trajnost skupnosti. Glavni skupini dejavnikov – človeški in
materialni – sta predstavljeni v tabeli 1. (Gutierrez-Montes, Emery, Fernandez-Baca, 2009,
str. 109)
Tabela 1: Človeški (nematerialni) in materialni (opredmeteni) dejavniki

človeški dejavniki materialni dejavniki
družbeni kapital

naravni kapital

človeški kapital

finančni kapital

kulturni kapital

infrastrukturni kapital

politični kapital
Vir: Gutierrez-Montes Emery, Fernandez-Baca (2009, str.109)

Kapitale lokalnih skupnosti je mogoče razumeti kot različne bančne račune za
shranjevanje moči, sposobnosti, priložnosti in drugih vrst sredstev. Takšna banka bi lahko
ponujala sedem vrst računov za kapitale, tako da bi bila sredstva v vseh računih na voljo
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skupnosti. Sredstva se lahko pametno vložijo, združijo ali pa izmenjajo, da se ustvari še
več sredstev. Če skupnost sredstev ne uporablja pametno, jih je mogoče zapraviti ali pa
nakopičiti. (Flora & Arnold, 2012, str. 3)
K naravnemu računu bi tako lahko šteli zrak, vodo in tla, gozdove, gore in druge naravne
lepote. Zgodbe, tradicije, duhovnost, odnosi in navade bi tako spadale h kulturnemu
računu. Človeški račun bi sestavljale spretnosti, sposobnosti, vodenje, znanje ter modrost.
Družbeni račun bi vseboval povezanost med druščino in prijatelji ter vezi do organizacij in
virov. Povezave med političnimi in lokalnimi voditelji, glas in moč bi spadale k političnemu
kapitalu. Infrastrukturni račun bi vseboval telekomunikacije, ceste, infrastrukturne parke
in glavne ulice. K finančnemu računu pa bi šteli denar, dostop do financiranja, donacije
ter bogastvo. (Jacobs, 2007, str. 2)
Kapitali lokalnih skupnosti so kapitali, razdeljeni v sedem različnih vrst, in vsaka vrsta
kapitala ima povezavo z drugo vrsto kapitala. Če želi na primer lokalna skupnost zgraditi
nov bazen, mora imeti možnost, da vloži sredstva v več vrst kapitalov, da bi dosegli ta cilj.
Gradnja novega bazena bi lahko delovala nekako tako – člani zainteresirane javnosti bi
oblikovali skupino za gradnjo bazena, ki bi se npr. imenovala »Zgradimo naš bazen«. Za
delo pri tem projektu bi se povezali z lokalnimi klubi, kjer bi z akcijo zbiranja finančnih
sredstev zbrali denar za gradnjo bazena (človeški, družbeni in finančni kapital). Župan in
mestni svet bi se strinjali s tem projektom in bi ga tudi finančno podprli ter omogočili
dostop do občinskega vodovoda (politični, infrastrukturni in finančni kapital). (Jacobs,
2007, str. 2)
Za dosego cilja v tem primeru (pri gradnji novega bazena kar je prikazano na sliki 1) je
bilo potrebnih pet od sedmih kapitalov. Lahko pa povemo, da bi tudi obe preostali vrsti
kapitala lahko dodali v proces gradnje. Projekt gradnje novega bazena v lokalni skupnosti
je predstavljen s sliko 1. Kulturni kapital bi tako lahko bil vključen pri akciji zbiranja
finančnih sredstev, kjer bi se promovirala lokalna dediščina in tradicija, npr. rimske igre.
Naravni kapital pa bi lahko bil zraven z vključitvijo izboljšanja lokalne pokrajine, kjer je
nezazidano zemljišče, ki je bilo morda nekoč sramota in bi postalo prijetno ter zanimivo s
posaditvijo dreves in travnih površin okrog bazena. (Jacobs, 2007, str. 2)
Slika 1: Projekt gradnje novega bazena

oblikovanje
skupine za
izgradnjo bazena

sodelovanje z
lokalnimi klubi pri
akciji zbiranja
finančnih sredstev

podpora lokalne
samouprave

Vir: Jacobs (2007, str. 2)
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končan projekt
izgradnje bazena

2.2.1

NARAVNI KAPITAL

Naravni kapital je pomembno izhodišče v modelu kapitalov skupnosti, saj je osnova za
premoženje skupnosti. Je dobesedno temelj, s katerim morajo skupnosti delati. Naravni
kapital je sestavljen iz vseh naravnih virov, ki so na voljo v neki lokalni skupnosti. Naravni
kapital je enostavno opaziti, npr. pokrajina, gore, jezera, zelene površine, vendar pa to ne
pomeni, da lahko vedno preprosto izmerimo, kako se nanaša na razvoj skupnosti ali na
blaginjo skupnosti. V mnogih primerih lahko parki in rekreacijske površine ali dostop do
njih pomagajo pri oblikovanju drugih oblik kapitala, npr. pri družbenem in človeškem
kapitalu. Odvisnost od naravnega kapitala, npr. pridobivanje surovin, je za oblikovanje
finančnega kapitala lahko problematično, predvsem za podeželske skupnosti. Čeprav so
bile naložbe v teh skupnostih, so predvsem tiste naložbe, ki so povezane z zunanjo
industrijo, imele velikokrat negativen vpliv na človeški, kulturni, družbeni, finančni in še
posebej za naravni kapital. (Fey, Bregendahl & Flora, 2006, str. 4) Tam kjer lokalne
skupnosti delujejo usklajeno z naravnim sistemom, se lahko razvije zdrav ekosistem in
številne druge koristi. (CSREES, 2009, str. 2) Naravni kapitali in njegovi sistemi so
bistvenega pomena za življenje. Prebivalci lahko uničujejo, razgrajajo, poslabšujejo ali
obnavljajo naravni kapital, ne morejo pa ga ustvariti. (WCRC, 2012, str. 3)
Naravni viri v skupnosti so lahko maloštevilni, lahko pa jih najdemo v izobilju. Naravni
kapital prispeva k bogastvu skupnosti. Odvisno od tega, kje živimo, imamo lahko koristi
od življenjskega prostora prostoživečih živali in rastlin, vetrne energije, vodnih virov,
rodovitne zemlje, ki je idealna za kmetijstvo in gojenje živali. Lahko pa se izkoriščajo tudi
drugi viri, kot so minerali, les, olja in zemeljski plin. Po osnovni definiciji je naravni kapital
nekaj, kar že obstaja, in ni narejen izpod rok človeka. Naravne danosti ne izboljšajo samo
lepote prostora, kjer živimo, ampak vpliva tudi na ekonomijo s tem, ko pritegne nove
obiskovalce in nove prebivalce, ki povečujejo prihodke od prodaje in ustvarjajo poslovne
priložnosti. Ne smemo pozabiti, da je kapital opredeljen kot vir, ki je sposoben prinašati
dodatna sredstva. Kapital je lahko izboljšan, spremenjen, uporabljen ali izčrpan. (Jacobs,
2007, str. 3) Ekosistemske storitve so naravni procesi, na katere se zanašamo. Zemlja
lahko kot kmetijsko zemljišče pripomore k proizvodnji hrane ki jo jemo. Reke zagotavljajo
življenjski prostor za ribe in drugo hrano ki jo jemo. Če smo previdni pri uporabi naravnih
kapitalov, nam bodo naravne danosti prinašale storitve za nedoločen čas. (Barbash &
Lipscomb, 2013, str. 4)
Kadar naravni viri skupnosti pripomorejo k temu, da gospodarstvo uspeva v skupnosti,
lahko pride do propada skupnosti, če ti viri izčrpavajo skupnost. Fenomen razcveta in
upada lahko uničujoče vpliva na skupnosti in s tem povzroči, da so prizadevanja za
razcvet za doseganje ekonomske skupnosti težavna. Kar nekaj študij je raziskovalo
odvisnost skupnosti glede na razcvet in upad skupnosti in kulturo skupnosti, odvisne od
naravnih virov. Študije so pogosto poudarile, da imajo lokalne skupnosti, ki so odvisne od
naravnih virov za njihovo ekonomsko rast, svoje kulturne in družbene norme. Kadar takšni
kraji izgubijo industrijo, se soočajo z izgubo delovnih mest, izgubo kulture in družbenih
omrežij. Študije tudi kažejo, kako lahko politika igra pomembno vlogo pri industriji
naravnih virov. (Fey, Bregendahl & Flora, 2006, str. 4)
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Kot primer naravnega kapitala lahko obravnavamo vodo, ki je predstavljena na sliki 2.
Voda lahko kot kapital skupnosti zagotovi finančni učinek predvsem s spodbujanjem
turizma, ki poveča gospodarstvo. Poleg tega pa ima voda tudi druge učinke, ki niso nujno
merljivi z denarjem, kot je na primer dvig kakovosti življenja za ljudi, ki uživajo na
prostem, in za družine, ki preživijo več časa skupaj zaradi priložnosti za ukvarjanje z
rekreacijskimi vodnimi športi. Ta vir prispeva k skupni vrednosti skupnosti. (Jacobs, 2007,
str. 3)
Slika 2: Naravni kapital - voda

hidroelektrarne

naravni
življenski
prostori za
vodne ptice

tovorni ladijski
promet

naravni kapital:
voda
namakalni
sistemi za
kmetijske
pridelke

rekreacija in
turizem

čudovita
okolica
izboljšuje
kvaliteto
življenja

pitna voda

Vir: Jacobs (2007, str. 3)

Če se reka uporablja za rekreacijo ali turizem (družbeni kapital), se bo povečala tudi
količina denarja, ki je na voljo v gospodarstvu (finančni kapital) in ki se bo uporabil za
izboljšave v skupnostih. Turizem in rekreacija lahko odvzameta zemljo, kjer živijo ptice in
druge prostoživeče živali in rastline. Tako ima lahko negativen vpliv na okolje (naravni
kapital). Vsak izmed kapitalov je lahko, kot vidimo na prejšnjem primeru, med seboj
povezan in lahko vpliva na drugega, in to bodisi pozitivno bodisi negativno glede na
njihovo uporabo. (Jacobs, 2007, str. 3)
Na naravni kapital se lahko vpliva s stvarmi, ki so izven našega nadzora, npr. vpliv suše in
poplav na reke in jezera, požari lahko izbrišejo velik del gozdnih površin, ljudje lahko
prekomerno izrabljajo naravne vire, dokler niso že popolnoma izčrpani. V lokalni
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skupnosti, ki se močno zanaša na kmetijstvo in turizem, morajo to znati prepoznati in jih
kar najbolje izkoristiti. (Jacobs, 2007, str. 3 in 4)
Naravni kapital se nanaša na tista sredstva, ki vztrajajo na določnem mestu, npr. vreme,
geografsko izolacijo in naravno lepoto. Naravni kapital oblikuje kulturni kapital, ki je
povezan s prostorom. (Emery & Flora., 2006 b, str. 20 in 21)
Uporaba naravnih kapitalov je lahko odvisna od tega, kdo je lastnik oz. kdo ima pravico
do njih, npr. raba zemljišč in upravljanje z zemljišči je lahko v pristojnosti lokalnih ali
državnih subjektov. Predpisi in odloki so pogosto namenjeni temu, da se zavarujejo
naravne dobrine in njihovo izkoriščanje z upoštevanjem, da se skupnost razširja. Pri
uporabi kapitalov lahko pride do nasprotovanja, npr. ko neko podjetje želi postaviti
tovarno v skupnosti, skupnost pa tega ne želi. Problem (znan pod imenom NNMD oz. ne
na mojem dvorišču) je idealen primer, ko se skupnosti odločijo za uravnoteženo uporabo
kapitalov skupnosti. Izgradnja tovarne bi lahko okrepila finančni in infrastrukturni kapital,
ampak člani skupnosti v tem primeru po navadi bolj cenijo druge kapitale, npr. kvaliteto
zemlje, zraka in vode (naravni kapital), kvaliteto življenja (družbeni in kulturni kapital). Ta
primer prikazuje dejstvo, da so kapitali lokalnih skupnosti zelo kompleksen sistem.
(Jacobs, 2007, str. 4)
Območja narodnih parkov so dober primer ravnovesja med uporabo virov in njihovim
ohranjanjem. Pri narodnih parkih so določeni načini za obstoj naravnih virov, s tem ko so
sprejeti ukrepi. S temi ukrepi je zagotovljeno, da ta območja ostanejo nedotaknjena za
prihodnje uporabnike. Ravnotežje med uporabo naravnih virov tako v javno kot zasebno
dobro (z zavedanjem, da je potrebno ohraniti stvari za naslednje generacije) predstavlja v
današnjem času velik izziv. Skupnosti se morajo soočiti z vprašanji, da lahko načrtujejo
prihodnost, npr. katere vrste naravnega kapitala obstajajo v skupnosti; kakšne so
prednosti, možnosti, pomisleki; kakšno je primerno izkoriščanje naravnih virov …
Skupnosti morajo razumeti, da so vsi kapitali med seboj povezani. (Jacobs, 2007, str. 4)

2.2.2

KULTURNI KAPITAL

Kulturni kapital zajema vrednote in simbole, ki se odražajo v oblačilih, knjigah, strojih,
umetnosti, proslavah, prireditvah, festivalih, jeziku ter šegah in običajih. Kulturni kapital
zajema tudi pogled posameznika na svet, naravno okolje in posameznikove vrednote ter
osebno zgodovino. Kulturni kapital so tudi izkušnje, ki se zberejo z obiskom druge države
ali pa ko se preprosto samo opazuje, kako druge skupine ljudi delujejo iz dneva v dan.
Kultura se lahko deli tudi znotraj skupnosti, tako kot ljudi deli občutek v skupnosti. (Fey,
Bregendahl & Flora, 2006, str. 5) Kulturni kapital obsega prepoznavanje in praznovanje
kulturne dediščine. Kulturni kapital je rezultat medsebojnega delovanja ljudi z okolico.
(Mosquera, Carmenado, Collaguazo & Becerra, 2010, str. 3) Kulturni kapital se odraža
tudi na način, kako ljudje poznajo lokalno skupnost in kako delujejo znotraj nje. Kulturni
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kapital vpliva na to kateri glasovi so slišani in poslušani, kateri glasovi imajo vpliv in kako
se pojavlja ustvarjalnost in inovativnost. (Flora, 2007, str. 4)
Kulturni kapital je skupna identiteta lokalne skupnosti. To so stvari, ki nam dajejo
občutek, da smo skupnost. Kulturni kapital daje vsaki posamezni skupnosti značilen
karakter. Veliko skupnosti ima festivale, s katerimi slavijo svojo dediščino ter razne
dogodke s skupnimi temami, ki obstajajo in živijo v skupnosti. Kulturni kapital se lahko
oblikuje, ko gre skupnost skozi zgodovinske dogodke, npr. soseska v New Yorku, ki se je
soočila s terorističnim napadom 11. septembra. Kulturni kapital je del identitete, tradicije
in razumevanja med seboj. Kulturni kapital je lahko oblikovan tudi s poklici (npr.
kmetovanje). Lahko pa se nanaša tudi na skupne načine razmišljanja. Vse, kar kroji naša
življenja – naše družine, duhovnost, zgodovina, etična pripadnost – je del kulturnega
kapitala. (Jacobs, 2007, str. 5)
Klamer je postavil močan argument glede pomena pogleda na kulturni kapital kot dobrino,
ki naredi življenje bolj smiselno za posameznika oz. za kolektiv. Klamer gleda na kulturo
kot na izkušnje, ki jih imamo, dediščino. Kulturni kapital lahko prepoznamo tudi pri
sprehodu skozi gozd, obisku muzeja ali pri maši. Obravnava tudi to, da ko neka oseba
izjavi, da je »bogata«, pri tem ne misli na ekonomsko bogastvo. Oseba mora upoštevati
tudi kulturni in družbeni kapital, saj so kulturne in družbene vrednote ključnega pomena
za vrednost življenja in skupnosti, v kateri živi. (Fey, Bregendahl & Flora, 2006, str. 5)
Kulturni kapital se lahko uporablja kot sredstvo v obliki muzejev in zgodovinskih društev,
ki s svojim delovanjem pomagajo ohranjati zgodovino in znajo pritegniti ljudi, da obiščejo
lokalno skupnost. Kot primer uporabe kulturnega kapitala za gospodarski dobiček s
pomočjo turizma je skupnost Deadwood, ki ima bogato zgodovino v času t. i. »zlate
mrzlice« v letih okrog 1870, kar je privedlo do ohranjanja in obnove skupnosti. Skupaj z
dejavnostmi iger na srečo se je Deadwood uveljavil kot naravna državna znamenitost, ki
je uporabila kulturni kapital v svojo korist. Za vsako pozitivno spremembo pri povečanju
finančnega kapitala skozi gospodarski razvoj pa obstajajo tudi negativni vplivi. To je
dokaz, da je sedem kapitalov med seboj povezanih in da morajo skupnosti, ki delajo
načrte za prihodnost, razmisliti o tem, kako odločitve vplivajo na skupnost kot celoto.
(Jacobs, 2007, str. 5)
Prireditve in proslave so le en element kulturnega kapital v skupnosti. Če ljudje vidijo
uspeh, ko skupaj pripravljajo dogodke, so sposobni sodelovati tudi takrat, ko se srečujejo
z drugimi težavami, s katerimi se srečujejo v skupnosti. Da je delo opravljeno, je odvisno
od tega, ali so skupine sposobne med seboj sodelovati za skupne cilje. Pri tem so lahko
kulturne razlike v napoto. Do nasprotujočega si kapitala lahko pride, če dve ali več
različnih populacij živi skupaj, saj imajo različne tradicije, zgodovino in vrednote.
Manjšinske populacije in novi priseljenci lahko pripomorejo k bogastvu kulturnega kapitala
v skupnosti, kadar so razlike sprejete. Toda te razlike lahko otežijo odločitev o skupnosti,
kadar prevladujoča skupina poskuša vsiliti svoje vrednote drugim skupinam. Skupnosti se
vedno bolj spreminjajo in postajajo vse bolj raznolike. Spremembe se lahko razumejo kot
nevarnost (»tisto, kar je bilo«) ali pa kot priložnost (»kar bi lahko bilo«). Vlaganje v
12

kulturni kapital lahko okrepi turizem, izgradnjo družbenih omrežij, oblikuje enotnost med
različnimi populacijami in opredeli identiteto skupnosti. Kadar v skupnosti oblikujejo
prihodnost, je najprej potrebno ugotoviti, kakšen kulturni kapital že obstaja v skupnosti,
kako se trenutno uporablja in kako bi ga bilo mogoče nadgraditi v prihodnosti. (Jacobs,
2007, str. 6)
Kulturni kapital vpliva na to, kateri glasovi so slišani, kateri imajo vpliv na določenih
področjih in kako ustvarjalnost, inovativnost in vplivanje nastajajo in so negovani. (Emery
& Flora, 2006 b, str. 21)

2.2.3

ČLOVEŠKI KAPITAL

Človeški kapital vsebuje tiste lastnosti posameznikov, ki prispevajo k njihovi sposobnosti,
da se preživljajo, krepijo skupnost in še kako drugače prispevajo k organizacijam v
skupnosti, družini in izboljšavi samih sebe. Naložbe v ljudi so ravno tako pomembne, če
ne celo bolj pomembne kot naložbe v preostale kapitale. (Jacobs, 2007, str. 7) Človeški
kapital se nanaša tudi na pomen človeških lastnosti kot so npr. merjenje izobrazbe,
starosti, dohodkov, poklica. Človeški kapital so naložbe v tehnične spretnosti in znanje
prebivalcev. Naložbe v ljudi skozi izobraževanje, usposabljanje, zdravstveno varstvo in
druge socialne službe, lahko doprinesejo k dodatnemu dobičku. (Fernandez-Baca-Baca,
2006, str. 8) Človeški kapital pa ne pomeni samo znanja in veščin posameznikov. Lahko
ga razumemo tudi kot odločitve posameznikov o tem ali bodo pomagali izboljšati kvaliteto
življenja tako zase, za svojo družino kot za vse ostale v lokalni skupnosti. (Collins, 2010,
str. 4) Sredstva človeškega kapitala se nanašajo na posamezne naložbe v izobraževanje,
zdravje in prehrano, kar vpliva na sposobnost ljudi pri delu. Sredstva človeškega kapitala
so zato včasih vrednotena po njegovi uporabi na trgu dela. (Moser & Felton, 2007, str.
11) Človeški kapital se lahko nanaša tudi na zdravje, dobro počutje in potencial
posameznikov. Človeški kapital vključuje tudi duševno in telesno zdravje, izobraževanje,
motivacijo in delovne veščine. Ti elementi ne prispevajo samo k srečni in zdravi družbi,
ampak tudi k izboljšanju možnosti za razvoj skupnosti. (Ekins & Medhurst, 2006, str. 477)
Človeški kapital vključuje spretnosti in sposobnosti ljudi za razvoj in povečanje sredstev
ter dostop do zunanjih sredstev, znanje za povečanje razumevanja, prepoznavanja
obetavnih praks ter dostop do podatkov za izgradnjo skupnosti. Človeški kapital se nanaša
na sposobnost vodstva, da vodi skozi razlike, da se osredotoči na sredstva za aktivno
sodelovanje pri oblikovanju prihodnosti skupnosti. (Emery & Flora, 2006b, str. 21)
Ena izmed večjih oblik človeškega kapitala, ki ga ima lokalna skupnost, je vodenje.
Vodenje je lahko prirojeno ali pa naučeno. Kot velja za vsako spretnost, tudi za vodenje
velja, da bolj kot vadiš, boljši si. Pogosto skupnosti trpijo od t. i. sindroma VIDL oz.
»vedno istih desetih ljudi«, kjer se zdi, da je osrednja skupina edina, ki dela za
spremembe skupnosti. Vodje morajo razvijati nove ljudi in izboljševati znanje obstoječih.
Poleg tega človeški kapital obstaja tudi v obliki dosežkov v izobrazbi – formalni in
13

neformalni. Veliko bogastvo je, če se izkoristijo spretnosti, sposobnosti in znanja ljudi v
skupnostih. Skupnosti, ki imajo obilo človeškega kapitala, imajo ljudi, ki cenijo
vseživljenjsko učenje in so vedno pripravljeni poskusiti nove načine razmišljanja.
Ustvarjalnost (sposobnost za razmišljanje na nov način) in imeti znanje ter veščine za
reševanje problemov so oblike človeškega kapitala. Človeški kapital vključuje tudi možnost
dostopa do znanja od zunaj. Člani skupnosti lahko gradijo svoj človeški kapital s pomočjo
tečajev v šolah in v izobraževalnih programih za odrasle o razvoju vodenja. Obstaja več
načinov za gradnjo človeškega kapitala:





učenje – od drugih, delanje v skupinah,
izobraževanje – formalno in neformalno, dostop do informacij v knjižnici ali na
internetu,
izkušnje – znanje, ki ustvarja modrost,
razvoj vodenja – branje, usposabljanje, vadba veščin. (Jacobs, 2007, str. 7)

Uspeh v lokalnih skupnostih je odvisen od uporabe vseh dobrin, ki so na voljo z vsemi
možnostmi. Skupnosti se prepogosto ne zavedajo zaklada znanja, spretnosti in
sposobnosti, ki jih imajo člani skupnosti. Pridobivanje prostovoljcev in razvoj vodenja so
pomembne stvari za skupnost, da vložijo čas v njih. Ko se enkrat odkrijejo posamezne
dobrine, jih je potrebno uskladiti z težavami ter odkriti rešitve za pogoste probleme
skupnosti. Človeški kapital je eden najmočnejših vezi z drugimi kapitali, saj so člani
skupnosti tisti, ki naredijo stvari. Ideje, stališča, pripravljenost za sodelovanje, zdrava
pamet ter moč dela v skupini so učinki človeškega kapitala v skupnostih. Mešanica
individualnih zmožnosti, prepoznavanja ter uporaba in združevanje virov skupaj lahko
koristi tako posameznikom kot skupnosti. (Jacobs, 2007, str. 8)
2.2.4

DRUŽBENI KAPITAL

Kaj naredi skupnost kot zaželeni kraj za življenje? Odgovor na to vprašanje bi lahko iskali
med viri, lokacijo, velikostjo, službami, ampak nenazadnje je najbolj pomembno, da ljudje
uživajo tam, kjer se počutijo povezane in vključene. Družbeni kapital je mreža povezav
med posamezniki in organizacijami v skupnosti ter celo med skupnostmi samimi. V bistvu
je družbeni kapital »lepilo«, ki drži skupaj skupnost. (Jacobs, 2007, str. 9) Družbeni
kapital je najbolj prepoznaven kapital lokalnih skupnosti. Na družbeni kapital lahko
gledamo kot na norme in omrežja, ki olajšujejo ukrepe v skupnosti. (Magis, 2007, str. 17)
Družbeni kapital se lahko v lokalni skupnosti kaže kot zaupanje, družbe norme,
sodelovanje in omrežja. (Smith & Boruff, 2011, str. 2)
Družbeno povezovanje lahko postane eno izmed največjih virov skupnosti. Prizadevanja
posameznikov, skupin in široke skupnosti so bolj učinkovite, kadar povezovanje deluje.
Dobro delujoče povezovanje v skupnosti je lahko vir za izmenjavo idej, vzajemnega dela
in denarja ali medsebojnega prizadevanja. Ustvari lahko norme in zaupanje, ki dajejo
skupnosti ugled. Kadar je močna prisotnost družbenega kapitala v skupnosti, se cilji
določijo in odločitve sprejemajo na podlagi soglasja. Pripadniki skupnosti želijo biti del
skupine, so na splošno všeč drug drugemu in se med seboj razumejo. So zvesti in
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združeni pri zasledovanju skupnih ciljev. Prisotna je skupna vizija optimizma, ne v obliki
domišljije, ampak v obliki realističnega upanja. (Jacobs, 2007, str. 9)
Družbeni kapital odraža povezave med ljudmi in organizacijami ali pa je kot neko
družbeno »lepilo«, ki lahko povzroči, da se zgodijo bodisi pozitivne bodisi negativne stvari.
(Emery & Flora, 2006 b, str. 21) Družbeni kapital je najbolj opazen kadar ga v lokalni
skupnosti ni. Kadar je v lokalni skupnosti malo družbenih mrež, pomanjkanje zaupanja,
malo učinkovite vzajemnosti, skupnih norm in obveznosti do skupnosti, se pogosto pojavi
nerazvitost družbe. To se kaže z povečanjem kriminala, želje po odhodu iz skupnosti,
nezaupanju, pomankanju informacij, nižjimi zdravstvenimi standardi ter z degradiranjem
fizičnega okolja. (Lynch, 2010, str. 23)
Avtorji članka univerze John Hopkins navajajo šest sorodnih razsežnosti družbene
povezanosti:







občutek pripadnosti,
občutek visoke morale,
zaupanje,
doseg soglasja – več glasov pri sprejemanju odločitev,
vzajemnost – usluge so narejene z zaupanjem, da bodo vrnjene,
povezovanje – izmenjava med organizacijami, agencijami in sosedi. (Jacobs, 2007,
str. 9)

Družbeni kapital je pomemben, saj vpliva na sposobnost skupnosti, da organizira svoj
razvoj. Naloge, kot so načrtovanje, ocenjevanje, uporaba virov, aktivnosti usklajevanja,
reševanje sporov so bolj obvladljive v skupnosti, ki je bolj povezana tako od znotraj kot
tudi od zunaj. (Jacobs, 2007, str. 9) Večina prizadevanj za gradnjo družbenega kapitala se
osredotoča na krepitev lokalnih institucij, bodisi neposredno, bodisi posredno. Tako se
ustvari odprto in demokratično okolje. (DFID, 1999, str. 10)
Oblikovanje družbenega kapitala je nujen del katerekoli skupnosti, ki si prizadeva za
razvoj. Dve vrsti družbenega kapitala sta vključeni pri spodbujanju zdrave skupnosti. Prva
vrsta je t. i. zaprti družbeni kapital, ki je vgrajen v skupnosti in se lahko začne s popisom
obstoječih sredstev. Pri pripravi skupin, da začnejo sodelovati med seboj pri projektih, se
prav tako razvije notranji družbeni kapital. Povezovanje družbenega kapitala z lokalnimi
skupnostmi in državnimi skupnostmi je naslednji korak. Podeželske skupnosti morajo
oblikovati notranje povezovanje, saj bodo tako lahko delovale z drugimi skupnostmi, da
bodo lahko pridobivale več regionalnih virov. Cilj je, da posamezne skupnosti ohranijo
svojo identiteto pri oblikovanju novih povezav z drugimi skupnostmi, s katerimi bodo
oblikovali regionalen ugled. (Jacobs, 2007, str. 9)
Povezovanje družbenega kapitala temelji na dolgoročnih, zaupanja vrednih povezavah in
zahteva, da si prebivalci drznejo iti izven okvirja prej znane skupnosti in kulture. Trije
glavni elementi družbenega kapitala so predstavljeni s sliko 3. V okolju skupnosti to
pomeni, da imajo posamezniki, ki so se združili v skupine, več znanj in idej kot
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posamezniki, ki delujejo samostojno. Pri oblikovanju družbenega kapitala je potrebno biti
pozoren na možnost izključitve. Majhna, povezana skupina se lahko razvije tako, da se ji
novi člani težko pridružijo. Skupine, ki temeljijo na rasni ali etični pripadnosti, veri ali
politični pripadnosti so primeri precej zaprtih skupin. Čeprav imajo te skupine lahko svoje
mesto v skupnosti, je potrebno paziti, da se te skupine med seboj povežejo in da se
zagotovi, da so na voljo tudi druge splošne skupine, saj se tako spodbuja navzkrižna
zastopanost državljanov. (Jacobs, 2007, str. 10)
Krepitev skupnosti, kjer imajo prebivalci smisel za lastništvo in ponos, je dolgoročen cilj za
razvoj skupnosti. To zahteva kombinacijo naložb v posameznike, družine in institucije, ki si
prizadevajo za izgradnjo zaupanja v obstoječe in nove družbene mreže. Družbeni kapital
skupnosti ni odvisen od števila povezav ali skupin, ampak od kvalitete povezovanj med
posamezniki, institucijami in družbeno opredeljenimi skupinami. Postopek zahteva čas in
energijo in je naloga, ki ni nikoli končana, vendar pa pomaga narediti skupnost za bolj
zaželen kraj za življenje. (Jacobs, 2007, str. 10)
Slika 3: Trije glavni elementi družbenega kapitala

povezovanje
zaupanje

dostop do sredstev

Vir: Jacobs (2007, str. 10)

Družbeni kapital lahko delimo tudi na premostitveni (»bridging) kapital in povezovalni
(»bonding«) kapital. Premostitveni družbeni kapital je, kadar se člani ene skupine
povežejo s člani iz druge skupine, da pridobijo dostop do informacij. Pojavlja se predvsem
v visoko razvitih skupnostih, kjer je pri ljudeh visoka stopnja zaupanja v soljudi in tudi
institucionalno okolje države. Povezovalni družbeni kapital pa se pojavlja v družbah z
nižjim dohodkom. Pri tem kapitalu ljudje v veliko večji meri bolj zaupajo sorodnikom kot
pa institucijam. (Larsen in drugi, str. 66) Tako kot druge vrste kapitalov lokalnih skupnosti
tudi družbeni kapital ustvarja prednosti, ki izboljšujejo počutje ljudi v skuposti. Prednosti
lahko razdelimo na tiste ki so povezane z institucijami in na tiste ki so povezane z kulturo.
Pravo, pravosodje, volilne pravice, transparentnost političnih procesov, mednarodne
konvencije in sporazumu so prednosti ki so povezane z institucijami. Jezik, vera in šport
pa so prednosti družbenega kapitala ki so povezane z kulturo. (Statistics New Zealand,
2008, str. 19)
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2.2.5

POLITIČNI KAPITAL

Politični kapital se nanaša na sposobnost skupnosti za dostop do javnih sredstev ali
vplivov na pravila in predpise, ki imajo vsakdanji učinek. Za politični kapital se pogosto
pogaja preko izvoljenih voditeljev in uradnikov. Kljub temu obstajajo še drugi v skupnosti,
ki imajo lahko več moči, npr. starejši ljudje in veterani. Tisti, ki so živeli v skupnosti celo
življenje, ne glede na to, ali so imeli finančno moč, lahko imajo sposobnost, da naredijo ali
pa uničijo stvari, ki se zgodijo v kraju. Turner je preučeval pomen političnega kapitala v
dveh različnih skupnostih. Ugotovil je, da trajen razvoj skupnosti zahteva tri elemente, da
je uspešen. Ekonomski in družbeni kapital sta prva dva elementa, medtem ko je tretji
element spregledan. Ekonomski in družbeni kapital prinaša družbeni kapital, ki je temelj
za strukturo skupnosti, državno pomoč in za zasebne naložbe v skupnosti. Družbene
skupine, ki želijo uporabiti spremembe, morajo biti politično opolnomočene, čeprav je to
lahko težko pri pogajanjih z lokalno upravo. Če se skupnost zbere, ima, kot pravi Turner,
politični vpliv, s katerim lahko uporabi sredstva v smislu ekonomskega in družbenega
kapitala, ki je potreben za spremembo skupnosti. Za majhne skupnosti lahko to pomeni,
da mora skupina za ekonomski razvoj skupnosti sodelovati s tistimi v kraju, ki že imajo
politično moč in nadzor nad odločanjem, tako da se bodo drugi v skupnosti želeli pridružiti
delovanju v smeri uspeha skupnosti. Lokalni prebivalci na tak način vložijo v lokalni
politični kapital, da bi vplivali na ekonomski razvoj skupnosti. Očitno je, da ena oseba ali
skupina ne bi smela sprejeti vseh odločitev za vse v skupnosti, ampak pomembno je, da
skupnost prizna vse politične akterje. Za namene raziskave so pogledali vlogo lokalnih,
okrožnih in zveznih oblasti v prizadevanjih za ekonomski razvoj skupnosti. (Fey,
Bregendahl & Flora, 2006, str. 8)
Politični kapital odraža dostop do moči, organizacij, povezav do sredstev in vplivnih
posrednikov. Politični kapital se nanaša tudi na sposobnost ljudi, da najdejo svoj glas in
da sodelujejo pri aktivnostih, ki prispevajo k dobremu počutju v skupnosti. (Emery &
Flora, 2006 b, str. 21)
Politični kapital vpliva na to, kako se odločitve sprejemajo v skupnosti. Tako posamezniki
kot skupine lahko imajo politični kapital. Temelji na organizacijah, povezavah, glasu,
izražanju in na sposobnosti vplivanja za porazdelitev sredstev. Politični kapital je moč, da
se stvari opravijo. Politični kapital se ustvari, ko dostop do moči povzroči spremembo
sredstev. Politični kapital lahko učinkuje na druge kapitale, ki obstajajo v skupnosti.
Vplivni uradniki lahko marsikaj omogočijo – pri tem gre za rek »koga poznaš in ne, kaj
veš«. Tako lahko npr. predstavniki v skupnost pripeljejo projekte in financiranje preko
njihovih mest v strukturi državne moči. (Jacobs, 2007, str. 11)
Imeti politično pisarno je samo majhen del političnega kapitala, ki obstaja v skupnosti.
Politični kapital lahko najdemo tudi med posamezniki in skupinami, npr. če se šola sooči z
grožnjo, da se bo zaprla zaradi premalo vpisov, se bo oblikovala skupina, ki se bo borila
proti tej grožnji. Skupina bo pričela s kampanjo in začela zbirati podpise ali pa bo razširila
informacijo v javnosti, da bo s tem preverila moč političnega kapitala. Politični kapital
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pomeni, da imaš možnost vplivanja na skeptike, vključiti državne agencije v projektih,
odkrivati nove vire financiranja in imeti moč, da se stvari naredijo. (Jacobs, 2007, str. 11)
Delovanje posameznikov lahko poveča politični kapital v skupnosti. Dejavnosti, kot so
glasovanje, pogovori o politiki z družino in prijatelji ter branje časopisa vse doda k zavesti
o tem, kakšna je struktura moči v skupnosti in državi ter kakšen je vpliv na to, kar se
dogaja v skupnosti. Politični kapital je mogoče pridobiti s tem, da si del skupine. Šolski
sveti, prostovoljci političnih strank ter druge organizacije, ki sodelujejo pri političnih
vprašanjih, lahko tudi povečajo politični kapital v skupnosti. Politični kapital se lahko
pridobi tudi z razvojem delovnih odnosov z državnimi uradniki in politiki. Delavci, ki
pripadajo sindikatu, pridobijo politični kapital skozi svoje članstvo v tej organizaciji.
Skupine imajo več moči in besede, saj delujejo skupaj za skupno dobro. (Jacobs, 2007,
str. 11)
Oblast ima lahko v lokalni skupnosti več oblik in jo najdemo v več različnih oblikah. V
nekaterih skupnostih imajo oblast ljudje, ki so bili izvoljeni za uradnike. V drugih
skupnostih pa so ljudje na oblasti tisti, ki imajo sloves, da so odločevalci. Lahko se zgodi,
da so v skupnosti skrite strukture moči, v katere se zatečejo novinci, ko poskušajo narediti
neko spremembo. Člani skupnosti mogoče poznajo prave ljudi, s katerimi lahko govorijo z
namenom, da bi naredili nekatere stvari. (Jacobs, 2007, str. 11 in 12)
Moč v skupnosti je lahko razdeljena med manj ali več ljudi, odvisno od skupnosti.
Potrebno se je zavedati, da politični kapital obstaja, če želimo doseči neke cilje. Skupine v
lokalni skupnosti se morajo vprašati, kdo je na oblasti, in s pomočjo štirih vprašanj
določiti, kdo ima to moč:





kdo lahko najbolje predstavlja skupnost zunaj nje,
čigavo podporo potrebujete, da se stvari naredijo,
kdo je potreben za izvedbo projekta,
kdo lahko zaustavi projekt v skupnosti. (Jacobs, 2007, str. 12)

Potrebno je prepoznati, katere skupine se počutijo izključene v skupnosti. Primanjkovanje
moči se lahko spremeni v ozračje, ki ga lahko opišemo kot »mi proti njim«. Kadar tisti, ki
jim primanjkuje politične moči, niso slišani, se v skupnosti pojavi izključenje teh od drugih.
Skupnosti morajo poskrbeti, da so vsa mnenja slišana. Glasovalni vzorci so pokazatelj
enakosti v skupnosti. Kadar ljudje ne volijo, to v bistvu pomeni, da jih stvar ne zanima.
Statistični podatki glasovanja so lahko merilo o tem, kako bodo ljudje vključeni v druge
vidike življenja v skupnosti. (Jacobs, 2007, str. 12)
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2.2.6

INFRASTRUKTURNI KAPITAL

Na infrastrukturni kapital lahko gledamo kot na temelj skupnosti. Na neki način je
infrastrukturni kapital infrastruktura, pri kateri se lahko uporabljajo tudi drugi kapitali.
Objekti, ceste, elektrarne so fizične infrastrukture, ki se lahko uporabljajo za krepitev
razvoja skupnosti. Kot primer infrastrukturnega kapitala lahko navedemo:






kanalizacijo in vodovod,
zgradbe,
mehanizacijo,
ceste,
elektronske komunikacije. (Jacobs, 2007, str. 13)

Infrastrukturni kapital lahko opredelimo tudi kot fizično infrastrukturo, ki izboljšuje druge
kapitale skupnosti, saj:





služi mnogim uporabnikom,
je lahko lokalno vzdrževana in izboljšana,
pravično povezuje ljudi v skupnosti,
povezuje ljudi v skupnosti, institucije in podjetja z zunanjimi institucijami in
podjetji. (Jacobs, 2007, str. 13)

Infrastrukturni kapital je nekaj, kar mora upravljati skupnost. Pogosto je infrastrukturni
kapital v ozadju, so stvari, ki jih ne opazimo, dokler jih ni več tam ali pa so v slabem
stanju. Infrastrukturni kapital so osnovne storitve, objekti in strukture, za katere lokalna
skupnost pričakuje, da jih ima. Ta kapital omogoča posameznikom in podjetjem, da so
bolj produktivni v okviru skupnosti. Čeprav je infrastrukturni kapital potreben za skupnost,
ne more zagotoviti zdravega gospodarstva in dobrega počutja skupnosti. Ljudje morajo
imeti možnost uporabe infrastrukture na produktiven način. (Jacobs, 2007, str. 13)
Infrastrukturni kapital je sredstvo popolnoma delujoče zgrajene infrastrukture. Naložbe v
infrastrukturni kapital so gradnja, obnova in vzdrževanje. Dohodki oz. dobički, ki
nastanejo zaradi infrastrukturnega kapitala so tisti, ki so povezani z njihovo uporabo. Kot
primer lahko navedemo, da kanalizacija in čiščenje vode prispevata k človeškemu kapitalu
(zdravje). Šole prispevajo k človeškemu kapitalu (razvoj spretnosti in znanj), družbenemu
kapitalu (če se uporabljajo kot zbirna mesta) in k naravnemu kapitalu (če vključujejo
naravna območja, k jih vzdržujejo in varujejo šole). (WCRC, 2011, str. 2)
Infrastrukturni kapital običajno ne obstaja sam od sebe. Pogost primer je ta, da ko
skupnosti rečejo, »če bi lahko samo dobili … – prazen prostor bi lahko dopolnili s kakšnim
tipičnim gospodarskim razvojnim projektom – bi lahko rešili naše težave.« Skupnosti lahko
dajejo pobude, kot so npr. davčne spodbude, prihranki pri javnih službah, ampak ko se
pobude končajo, se pogosto končajo tudi obveznosti podjetij. Najbolj je učinkovito, kadar
se infrastrukturni kapital združi z drugimi kapitali. Drugi pogost primer infrastrukturnega
kapitala, ki pomeni vse za razvoj skupnosti, je ta, ki ga vidimo v veliko skupnostih, npr.
želja po mladinskem centru. Razmišljanje je pogosto kratkovidno ob predpostavki, da bo
infrastrukturni kapital rešil problem družbenega kapitala, npr. »če bi imeli mladinski
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center, bi lahko otroke umaknili z ulic«. Naložbe v družbeni kapital so samo del rešitve.
Druge pomembne naložbe so naložbe v družbeni in človeški kapital. Izgradnja
mladinskega centra brez prostovoljcev, ki bi ga vodili, ljudi, ki bi vložili svoj čas in denar v
vzdrževanje, ali otrok, ki bi želeli biti tam, bi bilo zapravljenega veliko denarja za stavbo,
ki bi nato samevala. (Jacobs, 2007, str. 13)
Ljudje so pogosta »sestavina« pri projektih v uspešni skupnosti. Kapitali skupnosti so
redko samostojni, saj skupnosti obstajajo kot sistem in od vseh stvari, ki se pojavljajo,
vplivajo na druge dele sistema. (Jacobs, 2007, str. 14)
Veliko lokalnih skupnosti ima infrastrukturo, ki je stara že več desetletij in se njihovo
stanje poslabšuje. Financiranje za takšne projekte je vedno težje pridobiti. Veliko majhnih
skupnosti se sooča z izseljevanjem prebivalstva, kar pomeni manjšo davčno osnovo v
skupnostih, kar otežuje financiranje velikih infrastrukturnih projektov. Majhne skupnosti se
soočajo z velikimi gospodarskimi izzivi, s poskušanjem posodobitve starih sistemov in z
dodajanjem novega infrastrukturnega kapitala, kot npr. s telekomunikacijsko opremo za
internet in mobilno telefonijo. Na podeželjih, kjer so sredstva omejena, se postavlja
pomembno vprašanje skupnosti o tem, kdo naj bo odgovoren za oblikovanje, vzdrževanje
in izboljšave infrastrukturnega kapitala v skupnosti. Ali se lahko uporabijo zasebna
sredstva za financiranje javne infrastrukture, npr. kdo bi vzdrževal lokalni bazen, ki je bil
zgrajen z uporabo zasebnih in javnih virov? Kdo ima pravico reči, npr. kdo ima pravico do
dostopa na bazen ali pa kakšni naj bi bili stroški uporabnine? Javne dobrine in storitve so
nadzorovane z zakoni in s statuti, zasebne dobrine pa se lahko same odločajo, ali bodo
čim bolj dostopne ali ne. Vedno več skupnosti se bo moralo zanesti na skupno financiranje
in takrat bo potrebno določiti nova pravila med javnimi in zasebnimi dobrinami. (Jacobs,
2007, str. 14)
Infrastrukturni kapital lokalnih skupnosti vključuje tudi bivališča. Skupna tema v
podeželskih skupnostih je pomanjkanje kvalitetnih in cenovno dostopnih stanovanj. S tem,
ko se prebivalstvo na podeželjih odseljuje zaradi služb v mesta, se skupnosti srečujejo z
dilemo. Ljudje želijo kakovost življenja v majhnih mestih, ampak tam potrebujejo tudi
nova delovna mesta, zdravstveno oskrbo, trgovine in druge storitve, ki jih najdemo v
večjih mestih. Veliko skupnosti misli, da se bodo samo zaradi izgradnje več stanovanjskih
objektov ljudje želeli preseliti tja. Ampak brez drugih vrst kapitalov skupnosti
infrastrukturni kapital ne more obstajati. Jasno je, da kapitali skupnosti delujejo kot
sistem. Skupnosti, ki delajo načrte z uporabo modela kapitalov skupnosti, bodo lahko
videle, kako se sedem vrst kapitalov prepleta med seboj. (Jacobs, 2007, str. 14)

2.2.7

FINANČNI KAPITAL

Finančni kapital je pogosto najlažje merljiv in se lahko uporablja za merjenje drugih
kapitalov skupnosti. Finančni kapital je denar, ki se uporablja za naložbe in ne kot poraba.
Denar je opredmeteno osnovno sredstvo, ki je merljivo – dobiček in izgubo je mogoče
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slediti; denar zlahka pretvorimo v druge vrste premoženja. Denar se lahko uporablja na
dva načina:



kot poraba – denar pomaga pri nakupu blaga,
kot storitve – naložbe, kjer se denar obrestuje in se uporablja za še večji zaslužek
denarja. (Jacobs, 2007, str. 15)

Finančni kapital v skupnosti lahko najdemo v različnih oblikah:








izdaja obveznic za pomoč pri ekonomskem razvoju skupnosti,
sklad donacij kot vir zunanje finančne podpore,
obračanje posojilnih skladov,
mikro posojila za pomoč pri ekonomskem razvoju skupnosti,
davčni odtegljaji,
darila,
prerazporeditev premoženja. (Jacobs, 2007, str. 15)

Finančni kapital se nanaša na finančna sredstva, tako na javna kot zasebna, ki so na voljo
za izboljšanje zmogljivosti neke skupnosti in za nadaljnji razvoj skupnosti. Bogastvo je
tisto, ki je na voljo za podporo številnih vidikov skupnosti kot so npr. programi socialnega
varstva, ki dajejo finančno podporo družinam, sistemi posojila za posameznike, ki želijo
ustanoviti podjetje, davčna osnova skupnosti, zavarovanje, pokojninski sistemi. Denar se
lahko šteje med finančni kapital samo če je investiran za ustvarjanje novih sredstev.
(Guam, 2015) Finančni kapital je lahko zastopan tudi kot organiziran interes na področju
ekonomskega razvoja lokalne skupnosti npr. zaposlovanje, novi posli ter razvoj turizma.
Izboljšave v teh področjih lahko povečajo raven finančnega kapitala v lokalni skupnosti.
(Pigg, Gasteyer, Martin, Keating & Goodwin, 2013, str. 493)
Ponazoritev potenciala finančnega kapitala, da vpliva na druge vrste kapitala, lahko
ponazorimo na primeru. Primer: mestni svet je glasoval (politični kapital), da se bo
uporabil 1% DDV za pomoč pri financiranju projektov v skupnosti. Ko bodo ljudje kupovali
v trgovini, bodo plačali 1% DDV, ki ustvarja denar (finančni kapital), ki gre na račun
sklada za oblikovanje skupnosti. Odbor tega sklada deluje skupaj, da dobijo ideje
(družbeni in človeški kapital), in ta se odloči, da bodo uporabili denar za izgradnjo novega
parka v skupnosti. Novi park vključuje novo posajena drevesa, življenjski prostor za ptice
in naravoslovno učno pot (naravni kapital), zaradi česar je to odličen kraj tako za
posameznike kot tudi za družine. Novica o pozitivnih spremembah v skupnosti se hitro
razširi v okoliških skupnostih. To pa privablja nove prebivalce, ki bodo kupovali v trgovini
in plačali 1% DDV, ki gre na račun sklada za oblikovanje skupnosti in tako se krog
nadaljuje. (Jacobs, 2007, str. 15)
Finančni kapital se nanaša na finančna sredstva, ki so na voljo za naložbe v skupnost, za
krepitev skupnosti, da podprejo družbeno podjetništvo in da se kopiči premoženje za
prihodnje spremembe v skupnosti. Finančni kapital v lokalni skupnosti je predstavljen na
primeru s sliko 4.
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Slika 4: Finančni kapital v lokalni skupnosti
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Vir: Jacobs (2007, str. 16)

Naložbe lahko pomenijo nakup varčevalnih obveznic, s katerimi se zaslužijo obresti, ki se
lahko uporabijo za razvoj drugih vrst kapitala. Kapital je vsako sredstvo, ki je sposobno
proizvajati druga sredstva. Če npr. porabimo finančni kapital (denar) za avto za osebno
zadovoljstvo, potem se avto ne šteje kot oblika kapitala. Če pa kupimo avto za lokalni
prevoz, potem avto postane sredstvo za ustvarjanje dohodka. Sredstvo (avto) omogoča
izdelavo drugih sredstev (vaš dohodek). Finančni kapital je običajno kapital, ki ga je
najbolj enostavno pretvoriti od vseh sedmih kapitalov skupnosti in je eden najlažje
merljivih, saj je poraba denarja oprijemljiva meritev, ki jo ljudje razumejo. Finančni kapital
se ne pojavlja samo v obliki denarja. Lahko vključuje tudi druge stvari, kot so delnice,
obveznice, limiti in nepremičnine. Finančni kapital je več kot samo denar, pogosto temelji
na povezavah z oblastjo (politični kapital) in je verjetno eden izmed pogostejših kapitalov,
ki ima potencial, da vpliva na vse preostale kapitale. Pogosto je v središču razvoja
skupnosti, kot denar je vir, ki »poganja« veliko projektov za spremembe v skupnosti.
Skupnosti se zanašajo na finančni kapital pri naložbah za razvoj skupnosti in za
zagotavljanje obstojnosti v prihodnosti. (Jacobs, 2007, str. 16)

22

2.3 PREGLED PREDHODNIH ŠTUDIJ KAPITALOV LOKALNIH SKUPNOSTI
Za boljše razumevanje modela kapitalov lokalnih skupnosti so bile preučene predhodne
študije, ki so jih opravili različni raziskovalci po svetu. Pri pregledu literature sem
ugotovila, da ne obstaja veliko objavljenih člankov, ki preučujejo posamezne lokalne
skupnosti z modelom kapitalov lokalnih skupnosti. V najdenih člankih je bil v večini
primerov predstavljen samo model, ni pa bilo predstavljenih empiričnih rezultatov, ki bi bili
primerni za primerjavo.
Ko se opredelijo kapitali v lokalni skupnosti, se jih lahko uporablja kot orodje za
načrtovanje prihodnosti. Tako lahko izvemo, kje so prednosti, in ugotovimo, kje je
potrebna pomoč ter kje naj se razvijejo partnerstva, če primanjkuje kapitalov. (Jacobs,
2007, str. 2)

2.3.1

RAZVOJ SKUPNOSTI NA PODEŽELJU V ZDA: MOČ ZA IZMENJAVO
SREDSTEV KAPITALA V NORTON COUNTY-JU, KANSAS

Namen študije je bilo vrednotenje rezultatov gospodarskega razvoja v Norton County-ju,
ki je del strateškega načrta za ekonomski razvoj in razvoj skupnosti v skupnosti Norton,
Kansas. Cilj študije je bil:






prepoznavanje članov lokalne skupnosti in zunanjih agencij, ki imajo sredstva
infrastrukturnega, finančnega, političnega, družbenega, človeškega, kulturnega in
naravnega kapitala, ki so potrebni za uspešno izvajanje programa za razvoj centra
mesta,
potrditi, ali so sredstva kapitalov, ki so bila prepoznana kot možnost za lažje
izvajanje programa za razvoj centra mesta, uporabljena v programu za razvoj
skupnosti,
ugotoviti, ali so člani skupnosti in zunanjih agencij, ki imajo sredstva kapitalov, ki
bi jih lahko mobilizirali za izvajanje programa za razvoj centra mesta, tvorili
dinamično in interaktivno strukturo moči znotraj tega sistema. (Monier, 2011, str.
44)

Študija primera je bila zelo podrobna, uporabljena je bila opisna metoda, ki v veliki meri
uporablja kvalitativne podatke za pridobivanje podrobnih podatkov. Zbiranje podatkov je
bilo osredotočeno na sredstva različnih vrst kapitalov, ki jih imajo lokalni prebivalci in
zunanje agencije, da bi olajšale uspeh programa za razvoj. Za podrobne in dinamične
podatke je ta študija temeljila na opazovanju in intervjujih ključnih obveščevalcev za
pregled arhivskih, primernih in sekundarnih virov. Kvalitativna narava te študije omogoča,
da so sredstva različnih vrst kapitala bolj podrobna, kar se kaže pri ugotavljanju rezultatov
razvojnega programa. (Monier, 2011, str. 45).
Ugotovljeno je bilo, da model kapitalov lokalnih skupnosti ni bil uporabljen pri strateškem
načrtovanju razvoja skupnosti. Ocenjeno je bilo tudi, da se zgrajena sredstva poslabšujejo
in da mora njihov kapital postati trajnosten. Na podlagi te ocene so izvajalci razvoja
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skupnosti uvedli uspešne programe za izkoriščanje značilnih lokalnih gospodarskih,
družbenih, državnih, človeških in tradicionalnih lokalnih virov. (Monier, 2011, str. 132)

2.3.2

SPIRALNO NARAŠČANJE: ANALIZA PREOBLIKOVANJA SKUPNOSTI Z
MODELOM KAPITALOV SKUPNOSTI

Študija uporablja model kapitalov lokalnih skupnosti za pogled na spremembe v skupnosti.
Študija pojasnjuje tudi, kako so različne vrste kapitalov lokalnih skupnosti med seboj
povezane ter kakšen je vpliv teh povezav na zmožnost skupnosti za vpeljavo in ohranjanje
sprememb, še posebej pri oblikovanju družbenega kapitala. Raziskava uporablja model
kapitalov skupnosti za pogled na spremembe v skupnosti z vidika sistemov. Ugotovljeno je
bilo, da je družbeni kapital ključni vir, ki se je obrnil iz navzdol usmerjene spirale v
navzgor obrnjeno spiralo – proces, ki ga imenujejo »spiralno naraščanje«. Raziskava je
osredotočena na primer procesa sprememb v Nebraski. Pojasnjen je pretok med različnimi
vrstami kapitala in vpliv tega na zmožnost skupnosti za vpeljevanje in ohranjanje
sprememb, zlasti pri oblikovanju družbenega kapitala. (Emery in Flora, 2006, str. 19).
S preučevanjem medsebojnega vplivanja med kapitali skupnosti in zunanjih naložb v
različne kapitale lahko bolje razumemo, kako pomembno vlogo ima družbeni kapital. Z
analizo naložb v okviru novega sistema pozitivnih sprememb v skupnosti se lahko
ponazori, kako se lahko prepoznajo kapitali skupnosti in programsko povečanje kapitala,
ki se kaže s spiralnim naraščanjem kapitala, ko kapitali pričnejo oblikovati druge kapitale.
(Emery in Flora, 2006, str. 19 in 20)
V času spiralnega spuščanja je bil prisoten upad v vseh kapitalih skupnosti, kar se je
kazalo na izgubi upanja in smeri. Človeški in finančni kapital se je zmanjšal, saj so le redki
prebivalci zmogli življenje na vedno večjih kmetijah. Mladi ljudje so zapustili skupnosti, kar
pomeni, da se je zmanjšal družbeni kapital in se je ustvarila kultura obupa in odpovedi.
Politični kapital je bil zmanjšan zaradi opiranja na programe surovin in lobiranja preko
kmečkih organizacij za povečane vzdrževalne cene. Infrastruktura je propadala. To stanje
je podobno teoriji kumulativne vzročnosti. Gunnar Myrdal je oblikoval teorijo, ki pravi, da
bo skupnost, ki iz katerega koli razloga izgubi premoženje, še naprej izgubljalo
premoženje z učinki sistema. Poleg tega bo skupnost, ki je iz katerega koli razloga
pridobilo sredstva, pritegnilo še druga sredstva, ki pomagajo razložiti, zakaj je povečana
krajevna neenakost. Spiralno naraščanje pomeni postopek, s katerim pridobljena sredstva
povečajo verjetnost, da se bodo tudi druga sredstva povečala. (Emery in Flora, 2006, str.
22)
V raziskavi kapitalov skupnosti je bilo ugotovljeno, da kadar se en kapital poveča, je večja
verjetnost, da se tudi drugi kapitali v skupnosti povečajo kot pa zmanjšajo. Vendar pa jih
običajna razvojna strategija na začetku s prilivom finančnega ali infrastrukturnega kapitala
pogosto ne zbira. Spiralno naraščanje obrne upad sredstev skozi proces zbiranja vzročnih
postopkov, pri katerih rast sredstev postane samo okrepitveni krog s povečanimi
možnostmi in blaginjo skupnosti. Raziskava se je osredotočila tudi na obdobje spiralnega
24

spuščanja in kako zbrana vzročnost pomaga pri pojasnjevanju, kako povečati en kapital,
ki privede do povečanja drugih kapitalov. Pri raziskavi se oblikuje mnenje, da je najboljša
vstopna točka spiralnega naraščanja družbeni kapital. (Emery in Flora, 2006, str. 22 in 23)
Model kapitalov skupnosti lahko ponudi metodo za sistemsko vrednotenje, postopek
ocenjevanja (ki gleda na vpliv, ki presega določene cilje projekta) skupnosti ali sistemu
kot celoti. Uporaba modela je omogočila opredelitev rezultatov kapitalov in prepoznavanje
kazalnikov, ki lahko merijo stopnjo spremembe sistema. Pri konkurenčnosti v domačem
okolju model kapitalov skupnosti ponazarja učinek projekta pri ustvarjanju pretoka
sredstev, ki vodi k povečanju več kapitalov. Ker financerji in razvijalci skupnosti
potrebujejo boljše načine za razumevanje učinkov in rezultatov, model kapitalov skupnosti
zagotavlja učinkovit način za načrtovanje naložb kapitalov, strategij, ki vplivajo na
sredstva kapitalov, ter rezultate, ki kažejo na povečanje kapitalov. Model kapitalov
skupnosti je omogočil preučevanje med kapitali, ki se lahko kaže kot »uspeh, ki vodi do
uspeha«. Tak pristop bi bil koristen, če gledamo na dve podobni skupnosti, ki se soočata z
zelo različnima prihodnostima. Iz pretoka kapitalov lahko razberemo pomen kulturnega
kapitala, ki je zagon za sredstva kapitala proti spiralnemu naraščanju, ki omogoča
medsebojno delujočim kapitalom, da rastejo in da se nenehno oblikujejo. (Emery in Flora,
2006, str. 33)

2.3.3

ŠTUDIJA, IZVEDENA ZA FUNDACIJO CLAUDE
BENEDUM (CENTER ZA RAZVOJ PODEŽELJA)

WORTHINGTON

Avtorji te študije so se osredotočili predvsem na to, kako bi lahko ena izmed fundacij čim
bolj izkoristila sredstva skupnosti, da bi dosegla pozitivne rezultate v skupnosti. Kapitale
lokalnih skupnosti so merili v procesu ekonomskega razvoja skupnosti. Pri tej raziskavi so
med seboj primerjali skupne značilnosti sodelujočih lokalnih skupnosti. Skupnosti so
sodelovale pri različnih aktivnostih, med katerimi so se nekatere pojavljale v vseh ali pa v
skoraj vseh skupnostih. Takšne skupne aktivnosti so ključnega pomena za prepoznavanje
kritičnih elementov, ki so potrebni za uspešen ekonomski razvoj skupnosti. Skupne
aktivnosti skupnosti so npr. sodelovanje z javnostjo, vključenost lokalnih in zunanjih
organizacij pri prizadevanjih za ekonomski razvoj skupnosti … Čeprav so imele preučevane
lokalne skupnosti veliko skupnih značilnosti, so se med seboj razlikovale tudi pri nekaterih
pomembnih stvareh. Nekatere skupnosti so bile bolj uspešne od drugih pri ekonomskem
razvoju. (Fey, Bregendahl & Flora, 2006, str. 14, 15).
Skupnosti na mednarodni ravni in v Združenih državah Amerike vlagajo v svoje vire na
več različnih načinov za doseganje ekonomskega razvoja skupnosti. Takšne naložbe lahko
prinesejo različne rezultate in učinke. V letu 2003 je Center za razvoj podeželja (NCRCRD
- North Central Regional Center for Rural Development) stopil v stik s fundacijo Claude
Worthington Benedum za pregled prizadevanj za ekonomski razvoj in razvoj podeželskih
skupnosti, ki imajo manj kot 10 000 prebivalcev. Ti dve organizaciji sta skupaj preučili
podeželske skupnosti v ZDA in v tujini z namenom, da pokažejo, kakšen vpliv imajo
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zunanje finančne naložbe na ekonomski razvoj skupnosti. Glavni cilj te raziskave je bil, da
se izve, kako lahko fundacija bolje izkoristi omejena sredstva za pozitivne rezultate v
podeželskih skupnostih v Zahodni Virginiji (ZDA). Glede na to, da imajo podeželske
skupnosti različne vrste premoženja, sta se Fundacija Bendum in Center za razvoj
podeželja dogovorila, da se mora študija osredotočiti na načine, s katerimi lahko
podeželske skupnosti uporabijo zunanje finančne naložbe za nadgrajevanje družbenih,
kulturnih, človeških, političnih, ekonomskih in okoljskih sredstev oz. kapitalov za
izboljšanje njihove splošne blaginje. Fundacija Bendum je želela tudi izvedeti, kako bi bile
finančne investicije v podeželskih skupnostih čim večje, da bi dosegli pozitiven ekonomski
razvoj skupnosti. Vseh 57 skupnosti, ki so bile zajete v raziskavi, je uporabljalo zunanjo
pomoč, da so se vključile v uspešen ekonomski razvoj skupnosti. V raziskavo so bile
vključene skupnosti, ki so se nahajale v Avstraliji, Kanadi, Novi Zelandiji in v ZDA.
Metodologija za to raziskavo je vključevala merjenje kapitalov lokalnih skupnosti (naravni,
človeški, družbeni, kulturni, politični, finančni in infrastrukturni kapital) v procesu
ekonomskega razvoja skupnosti. Avtorji raziskave so prepričani, da ima glede na to, kako
se vlaga v kapitale skupnosti in ko so prizadevanja ekonomskega razvoja skupnosti
participativna in vključujoča, ekonomski razvoj skupnosti dokazano bolj obsežen vpliv na
skupnosti. (Fey, Bregendahl & Flora, 2006, str. 1)
Center za razvoj podeželja (NCRCRD) je pregledal študije primerov v skupnostih, ki
dosegajo ekonomski razvoj v štirih državah, da bi skušali ugotoviti vpliv na različne
naložbe v kapitale. (Fey, Bregendahl & Flora, 2006, str. 10)
Za boljše ocenjevanje ekonomskega razvoja v izbranih skupnostih je bil razvit
konceptualni model, ki temelji na merjenju šestih različnih naložb v kapitale (pri čemer sta
združena infrastrukturni in finančni kapital). Model upošteva dejstvo, da so različne
naložbe izvedene v smeri prizadevanja za ekonomski razvoj skupnosti. Naložbe niso
omejene samo na finančni kapital, saj vključujejo tudi čas (človeški kapital), energijo
(kulturni kapital), ukrepe (politični kapital), infrastrukturo (infrastrukturni kapital) in
sodelovanje (družbeni kapital). Ljudje na podeželju vedo, da je potrebna več kot le
finančna podpora za uspeh projektov. Potrebno je imeti tudi vizijo, predanost in trdo
delati, da bi uresničili projekte. Konceptualni model zadeva vse oblike investicij v kapitale,
ne samo klasičnih denarnih virov. Vsa vložena sredstva se vlagajo za izboljšanje
premoženja skupnosti. Za namen raziskave so naložbe v kapital razdelili na finančni in
infrastrukturni kapital, politični, družbeni, človeški, kulturni ter naravni kapital. (Fey,
Bregendahl & Flora, 2006, str. 10)
Na spremembe v kapitalih lokalnih skupnosti lahko gledamo kot na donos naložb. Kapitali
so sredstva, ki določajo prvotno stanje skupnosti, alternativne naložbe v spremembe
skupnosti in rezultate začetnih pogojev ter naložb pa predstavljajo tri točke v procesu, ki
poteka. Z zbiranjem informacij o šestih naložbah v kapitale v vsako skupnost so pri
raziskavi lahko primerjali rezultate v vseh 57 skupnostih in opravili statistične teste, s
katerimi so ugotavljali, ali obstajajo kakšni dokazi, ki kažejo na to, da so ukrepi ali naložbe
povezani z izidi. Pričakovano je bilo, da so naložbe v nekaterih »mehkih« kapitalih, kot je
družbeni in človeški kapital, povezane s sposobnostjo skupnosti, da sodeluje pri uspešnem
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gospodarskem razvoju in razvoju same skupnosti. Uspešen razvoj prispeva k zdravemu
ekosistemu, opolnomočenju in živahnemu regionalnemu gospodarstvu. (Fey, Bregendahl
& Flora, 2006, str. 11)

2.3.4

OD NACIONALNEGA SPOMENIKA DO NACIONALNEGA
RAZISKAVA O SPREMEMBAH V KAPITALIH SKUPNOSTI

PARKA:

V letu 2010 so v Koloradu (ZDA) predlagali spremembo narodnega spomenika v Koloradu
v narodni park. Skupnost je imela različna stališča o tej temi, zato so izrazili pomisleke,
kot so vzdrževanje, promet, urejena poraba, omejitve, vladne uredbe, vrednosti
nepremičnin, infrastrukture, stroški, gospodarska blaginja in drugi učinki, ki bi jih prinesla
ta sprememba. (Ricketts, 2015, str. 2)
Študija primera je bila izvedena z namenom, da se ugotovi, ali so bili kakšni pomembni
vplivi na druge skupnosti, ki so šli skozi podobne procese sprememb. Ugotovitve te študije
kažejo, da ne obstajajo pomembnejši očitni vplivi znotraj lokacij, ki so šle skozi prenovo.
Pokazalo se je, da morajo biti prizadevanja za prenovo manj osredotočena na vpliv
skupnosti in bolj na kratkoročne kot na dolgoročne učinke parka. (Ricketts, 2015, str. 2)
Da bi ugotovili morebitne vplive na skupnosti, se je v tej študiji uporabil okvir kapitalov
skupnosti (Flora & Fey). Študija primera tako ocenjuje več kapitalov za leti 2000 in 2010.
V tej raziskavi je poleg narodnega parka v Koloradu še Black Canyon v Gunnison
narodnem parku Kolorado ter Great Sand Dunes v narodnem parku v Koloradu. (Ricketts,
2015, str. 3)
V študiji primera so pri vsakem izmed kapitalov izbrane različne spremenljivke. Podatki za
kulturni kapital so kombinacija raziskave iz študij primera lokalnih spletnih strani in
podatkov iz popisa.
Kazalniki naravnega kapitala temeljijo na značilnostih, ki so nenehno in zgodovinsko
opazovane in imajo pomemben vpliv na prebivalstvo. Kazalniki naravnega kapitala so:
povprečna letna temperatura, skupna letna količina padavin, pH vode in kakovost zraka.
(Ricketts, 2015, str. 53)
Kulturni kapital v tej študiji je bil sestavljen iz kazalnikov: skupno prebivalstvo,
rasna/etična pripadnost, izobrazba, vrsta industrije, skupni dohodek gospodinjstva,
veterani ter verska pripadnost. (Ricketts, 2015, str. 51)
Človeški kapital se razlikuje od drugih podobnih kapitalov zaradi dejstva, da se ukvarja s
sredstvi, ki jih imajo posamezniki. Kazalniki za človeški kapital so bili: skupno prebivalstvo,
doma rojeno prebivalstvo, skupaj rojenih otrok, zakonski status, vrsta poklica in vpis v
šole. (Ricketts, 2015, str. 54)
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Družbeni kapital je bil težko določljiv, saj je sestavljen iz kvalitativnih elementov, ki so
spremenljivi. Kazalniki družbenega kapitala zajemajo: povprečno število volivcev, število
verskih kongregacij in izbrane družbene ustanove. (Ricketts, 2015, str. 55)
Prevladujoči kulturni kapital je na splošno tam, kjer je politični kapital. Politični kapital
lahko opazimo tudi pri prevladujoči industriji, lokalnih podjetjih, vključenih neprofitnih
organizacijah. Prepoznamo ga tudi v vladajočih političnih strankah. Kako ljudje glasujejo,
pa je znak enakosti in vključenosti v skupnosti. Kazalniki političnega kapitala so: število
volivcev, rezultati predsedniških volitev ter vrsta industrije. (Ricketts, 2015, str. 56)
Infrastrukturni kapital v tej raziskavi sestavljajo naslednji kazalniki: skupno število
stanovanjskih enot, zasedenost stanovanj, najeta stanovanja, število prebivalcev, ki koristi
javni prevoz, skupno število podjetij in izbrane poslovne enote. (Ricketts, 2015, str. 59)
Največ kazalnikov v tej študiji je zajemalo finančni kapital: povprečna vrednost lastniških
enot, lastniška stanovanja s hipotekami, povprečna najemnina, povprečni dohodek
gospodinjstva, vrsta prevoza na delo, vozni čas, odstotek družin pod ravnijo revščine,
skupno število brezposelnih prebivalcev in število podjetij (Ricketts, 2015, str. 57)
Po analizi vseh rezultatov vseh vrst kapitala je bilo ugotovljeno, da ni nobenih vidnih in
bistvenih sprememb zaradi spremembe. Ni dokazov, ki bi kazali na to, da bi sprememba
negativno ali pozitivno vplivala na rast v lokalnih skupnostih v prihodnosti. (Ricketts, 2015,
str. 82)

2.3.5

INDEKS KONKURENČNOSTI ZA REGIJE V DRŽAVAH

Indekse konkurenčnosti lahko razvrstimo na podlagi regionalne konkurenčne prednosti.
Indeksi so razdeljeni v šest različnih temeljev, in sicer na: produktivni kapital, človeški
kapital, kulturni kapital, družbeno institucionalni kapital, infrastrukturni kapital in kapital
znanja in kreativnosti.
V tem članku je predstavljen predlog za merjenje stopnje konkurenčnosti v državnih
regijah. Cilj je bil razvoj novega pristopa do konkurenčnosti z merjenjem, kako so lahko
določene regije v državah s sredstvi in z zmogljivostnimi, ki jih imajo, uspele ustvariti
trajno povečanje poslovne produktivnosti in blaginje prebivalstva. Zastavljeni so bili
naslednji stebri konkurenčnosti: vlada in njene institucije, gospodarski razvoj, produktivna
infrastruktura, človeški kapital in uspešnost poslovanja. Za vsakega izmed stebrov je bilo
določenih pet dejavnikov in z njihovimi spremenljivkami se lahko merijo različni vidiki
regionalne konkurenčnosti. (Benzaquen, Del Carpio, Zegarra & Valdivia, 2010, str. 67)
V tem članku se beseda regionalen nanaša na geografsko delitev države, ki se lahko
opredeli v smislu različnih dejavnikov vključno z demografijo, zgodovino, s kulturo, z
gospodarstvom, s podnebjem … Iz analize predhodne literature je razvidno, da
konkurenčnost lahko obravnavamo z dveh vidikov, in sicer kot sklop dejavnikov, ki
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vplivajo na raven produktivnosti, in kot determinanto trajnostnega povečanja blaginje
prebivalcev. Na podlagi teh vidikov lahko regionalno konkurenčnost opredelimo kot
upravljanje virov in zmogljivosti, da se pridobi trajno povečanje poslovne produktivnosti in
izboljšanje blaginje prebivalcev regije. (Benzaquen, Del Carpio, Zegarra & Valdivia, 2010,
str. 73)
Indeks regionalne konkurenčnosti vsebuje referenčni okvir za izdelavo indeksov, ki je
podprt s splošnim in točno določenim modelom. Metoda s statističnim izračunom je
analizirana in opredeljena in vsi sestavni deli so predstavljeni. Indeks spada v kategorijo
družbenih kazalnikov, ki so običajno povezani z družbenimi raziskavami ter z oblikovanjem
in upravljanjem družbenih projektov. Indeks je povzetek statistike, ki se nanaša na
količino ali velikost sklopa parametrov ali atributov neke družbe. (Benzaquen, Del Carpio,
Zegarra & Valdivia, 2010, str. 73)
Postopek pri tej študiji za določitev stebrov regionalne konkurenčnosti, ki temelji na
konkurenčni regionalni prednosti, vključuje dve stopnji: posplošitev šestih temeljev in
analizo njihove uporabnosti, primerjanju osnove z obstoječo globalno in regionalno
konkurenčnostjo. Stebri so pridobljeni predvsem na osnovi regionalne konkurenčne
prednosti (razen kulturnega kapitala, za katerega ni empiričnih dokazov, da je v skladu z
opredelitvijo osnov v mednarodni praksi v zvezi z vključitvijo kulturnega kapitala). Globalni
in regionalni pokazatelji niso vključevali kulturnega kapitala kot posameznega dejavnika ali
spremenljivke. V nekaterih primerih, tudi v tej študiji, se kulturni kapital obravnava v zvezi
z izobraževanjem in tudi s človeškim kapitalom. Predlagani stebri regionalne
konkurenčnosti so opisani skupaj z njihovimi temelji. (Benzaquen, Del Carpio, Zegarra &
Valdivia, 2010, str. 76)
Prvi steber regionalne konkurenčnosti se nanaša na vlado in njene institucije. V primeru
vlade je potrebno ugotoviti njene glavne naloge, da se lahko postavijo osnovni sestavni
deli glede na njeno konkurenčnost. Drugi steber regionalne konkurenčnosti vključuje
rezultate regionalnega gospodarstva, proces internacionalizacije in ustvarjanje novih
delovnih mest. Steber ekonomskega razvoja je povezan s teorijo gospodarske rasti.
Steber produktivne infrastrukture uporablja metodologijo razvrščanja in je viden kot
trenutna zmogljivost vsake posamezne regije za ohranjanje produktivnosti in
konkurenčnosti podjetij. Učinki infrastrukture so vidni pri ustvarjanju novih delovnih mest
in izboljšavah v konkurenčnosti regije in kakovosti življenja prebivalcev. Človeški kapital je
vrednost potencialnega poslovnega zaslužka posameznikov. Človeški kapital je sestavljen
predvsem iz naložb v izobraževanje, razvoj veščin in zdravja ter tudi naravnih virov. Te
naložbe naredijo človeški kapital bolj produktiven. (Benzaquen, Del Carpio, Zegarra &
Valdivia, 2010, str. 76-78)
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2.3.6

RAZISKAVA O BLAGINJI LOKALNIH SKUPNOSTI IN ODZIVANJE NA
SPREMEMBE:
ZAHODNA
REGIJA
DOWNS
V
QUEENSLANDU
(AVSTRALIJA)

Raziskava o blaginji lokalnih skupnosti in odzivanje na spremembe v zahodni regiji Downs
v Queenslandu v Avstraliji vsebuje anketni vprašalnik, s pomočjo katerega so merili
mnenje prebivalcev o skupnosti. Merilo dobrega počutja prebivalcev je posnetek skupnosti
v času zaznavanja kakovosti življenja znotraj skupnosti. Pojem dobrobiti skupnosti pomeni
različne stvari različnim ljudem in zato se uporabljajo različne dimenzije blaginje za boljše
razumevanje različnih vidikov počutja, ki bi lahko vplivali na kakovost življenja in srečo v
prihodnosti. Izhajajoč iz literature in predhodnih raziskav so postavili študijo s 15
dimenzijami, ki se jih lahko združi v šest glavnih področij: družbeni, naravni, politični
kapital, storitve in ustanove, ekonomski in zdravstveni kapital. Blaginja skupnosti je
predstavljena v tabeli 2. Glavna področja so primerljiva z okvirjem kapitalov lokalnih
skupnosti. (Walton, McCrea & Leonard, 2014, str. 9)
Tabela 2: Blaginja skupnosti

področje

dimenzije
osebna varnost
razpoloženje v skupnosti
povezanost skupnosti
družbeno
zaupanje v skupnosti
sodelovanje skupnosti
družbena interakcija
kakovost okolja
naravno
ravnanje z okoljem
sprejemanje odločitev
politično
glas prebivalcev
storitve in objekti
storitve in ustanove
ceste
grajeno okolje
dohodki
ekonomsko
zaposlitvene in poslovne priložnosti
zdravstveno
telesno in duševno zdravje
Vir: Walton, McCrea & Leonard (2014, str. 9)

Vzorec je zajemal prebivalce, ki so živeli v mestu in izven mesta in so bili doma iz ene
izmed štirih lokalnih skupnosti v regiji: Dalby, Chinchilla, Miles in Tara. Raziskava
zagotavlja bogate podatke, ki jih lahko uporabijo oblikovalci politik, lokalni vodje in
podjetja, ki se ukvarjajo s pridobivanjem plina iz premoga, za izboljšanje blagostanja v
skupnosti. Podatki ponujajo priložnost za podporo in obogatitev regije:


identificira tista področja počutja in odpornosti, za katere prebivalci verjamejo, da
delujejo na neugodni ali nezadovoljivi ravni,
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identificira najbolj pomembe dejavnike blaginje in odpornosti v sedanjosti in
prihodnosti,
zagotavlja podrobno analizo za bolj ciljno usmerjeno ukrepanje in izboljšanje
rezultatov za različne skupine skupnosti, ki potrebujejo podporo, na podlagi
družbenih in geografskih značilnosti,
regiji zagotavlja osnovne podatke, ki se lahko uporabljajo za določanje ciljev in
merjenje napredka ukrepanj. (Walton, McCrea & Leonard, 2014, str. 8)

Ključne ugotovitve in sklepi raziskave so, da je trenutno počutje ljudi dobro, ampak
obstajajo pomisleki za prihodnost: čeprav je blaginja v regiji dobra (3,82 od 5) in višja od
drugih regij v Queenslandu, so bili nekateri vidiki blaginje vzrok za nezadovoljstvo
prebivalcev. Poleg tega v regiji Zahodni Downs menijo, da so na poti navzdol s
pričakovano prihodnjo blaginjo glede na trenutno. Rezultati raziskave kažejo, da 50 %
ljudi pričakuje, da bo njihova blaginja pričela upadati. (Walton, McCrea & Leonard, 2014,
str. 8)
Analiza je pokazala tudi, da bi morale biti naložbe v več različnih pogledov trenutne
blaginje, kar bi prineslo bolj obetajočo prihodnost. Ključna področja nezadovoljstva ljudi
so sodelovanje skupnosti pri sprejemanju odločitev, cestna infrastruktura in upravljanje z
okoljem. Ugotovljeno je bilo tudi, da pomembni dejavniki, ki prispevajo k občutju blaginje,
niso enaki tistim, ki so jih ljudje označili za nezadovoljive. Ceste, sprejemanje odločitev in
upravljanje z okoljem so vzroki za skrb. Storitve in objekti, družbeno počutje in
povezanost, družbena medsebojno povezana skupnost, ravni osebne varnosti in kakovosti
okolja pa so področja, ki so zagotavljala blaginjo skupnosti. To je kombinacija
družbenega, infrastrukturnega in naravnega kapitala, ki zagotavljajo dobro življenje
znotraj skupnosti. (Walton, McCrea & Leonard, 2014, str. 8)
Raziskava je opredelila pomen ukrepov za odpornost skupnosti pri ustvarjanju pozitivnih
obetov za prihodnost. Kadar prebivalci skupnosti čutijo, da se njihova skupnost odziva na
spremembe z dobrim načrtovanjem, vodenjem in dostopom do informacij, imajo bolj
pozitiven pogled na prihodnost. Poleg tega je bilo ugotovljeno tudi, da kadar prebivalci
skupnosti menijo, da lahko vse skupine sodelujejo, se počutijo še bolj optimistično. Kljub
temu da ljudje v skupnosti menijo, da so dobri delovni odnosi med skupinami v skupnosti
in da bi lahko podprli prostovoljce na dolgi rok, so bila tri področja odpornosti
obravnavana kot nezadovoljiva: načrtovanje, vodenje in dostop do informacij. Raziskava
je pokazala, da so ti vidiki skupaj pomembni za pospeševanje odpornosti skupnosti. Ko so
ukrepi za odpornost majhni, so ljudje manj optimistični glede svoje prihodnosti in bolj je
verjetno, da vidijo svojo skupnost kot tako, ki ni sposobna rešiti pomembnih vprašanj.
(Walton, McCrea & Leonard, 2014, str. 9)
Izboljšanje odpornosti skupnosti, dojemanja zaupanja in za pomiritev prebivalcev o svoji
prihodnosti vključuje: predstavljanje učinkovitega načrtovanja s sodelovanjem pri
pomembnih vprašanjih (npr. ceste in širjenje informacij), predstavljanje vodenja s
sodelovanjem za odzive na probleme in priložnosti, zagotavljanje in izvajanje posegov,
kjer je nižja blaginja v skupnostih, ter zagotavljanje ustreznega spremljanja in izvrševanja
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predpisov, še posebej na področju ravnanja z okoljem. (Walton, McCrea & Leonard, 2014,
str. 9)

2.3.7

SKUPNI
PREGLED
KAPITALOV
PREDHODNIH ŠTUDIJAH

LOKALNIH

SKUPNOSTI

PO

Razumevanje dinamične in interaktivne strukture omogoča skupnosti uporabo sredstev, ki
jih imajo člani lokalnih skupnosti. Vsaka lokalna skupnost ima sredstva in kadar se vlaga v
sredstva, se lahko ustvari kapital. Sredstva se lahko preoblikuje z enega kapitala v
drugega in kadar se en kapital povečuje, se tudi drugi kapitali lažje povečujejo. Kadar pa
je katera vrsta kapitala bolj poudarjena od drugih, se lahko ogrozi gospodarstvo, okolje ali
družbeno enotnost v lokalni skupnosti. Po pregledu ugotovitev študije o razvoju skupnosti
na podeželju v Ameriki se je izkazalo, da se je pri izvedbi programa razvoja skupnosti
porabilo veliko sredstev kapitalov skupnosti. Rezultati sedmih od teh programov, ki
ustrezajo okviru kapitala skupnosti – finančni, infrastrukturni, politični, družbeni, človeški,
kulturni in naravni, so bili v tej študiji analizirani, da se je ugotovilo, ali so bila sredstva
kapitalov, ki so jih imeli člani skupnosti in zunanje agencije, dejansko uporabljena v
razvojnem programu. (Monier, 2011, str. 123-124). Prepoznavanje posameznih vrst
kapitala je zelo pomemben del te raziskave, saj so tako lahko ugotovili, da so uvedli
uspešne programe, ki se kažejo skozi gospodarska, vladna, družbena, človeška in
tradicionalna lokalna sredstva. (Monier, 2011, str. 132)
Avtorici Emery in Flora sta v raziskavi naraščanja kapitalov preučevali proces gradnje
zmogljivost skupnosti na podlagi okvira kapitalov skupnosti. Medsebojno delovanje
kapitalov je spodbudilo zagotavljanje več priložnosti za več vrst ljudi, kar vodi v krepitev
človeškega, družbenega in kulturnega kapitala. Ker so si ljudje začeli predstavljati
spremenjeno skupnost, je prišlo do ključnih sprememb v političnem kapitalu. Spremembe
so privedle do večje podpore lokalnih podjetij in prizadevanj, ki so vplivale na finančni
kapital. Pri oblikovanju sodelovanja, ki je potrebno za spiralno naraščanje, je bilo
potrebno za skupno sodelovanje spremeniti odnose, norme in pristope tako, da se v
skupnosti spodbudi občutek za agencijo znotraj skupnosti za zmanjšanje sporov in za
cenjenje sredstev, ki so jih pametno vložili. Začetne naložbe v družbeni kapital vodijo do
povečanja drugih kapitalov, kar povzroči pomembne spremembe v kulturnem kapitalu. Te
spremembe so omogočile temelj za dodatno rast sredstev, ki vodijo do povečane
zmogljivosti znotraj skupnosti. (Emery in Flora, 2006, str. 31)
Avtorji študije Centra za razvoj podeželja so se osredotočili predvsem na to, kako bi lahko
ena izmed fundacij čim bolj izkoristila sredstva skupnosti, da bi dosegla pozitivne rezultate
v skupnosti. Kapitale lokalnih skupnosti so merili v procesu ekonomskega razvoja
skupnosti. Pri tej raziskavi so med seboj primerjali skupne značilnosti sodelujočih lokalnih
skupnosti. Vsak rezultat izmed šestih vrst kapitala je bil izračunan iz različnega števila
spremenljivk. Rezultat pri infrastrukturnem kapitalu je bil tako izračunan na podlagi vseh
spremenljivk v tej kategoriji. Ta kategorija je bila sestavljena iz več spremenljivk kot npr.
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pri kulturnem kapitalu, ki jih je imel manj. Pri infrastrukturnem kapitalu so imeli na voljo
več kazalnikov za merjenje, ampak to ne pomeni, da so rezultati bolj pomembni kot pri
kulturnem kapitalu. Da pri študiji ne bi prišlo do pristranskosti, ker imajo ene vrste
kapitalov več kazalnikov (finančni in infrastrukturni kapital), so uvrstili skupnosti v tri
skupine, ki so si med seboj podobne – visoko, srednje in nizko za vsako izmed šestih vrst
kapitala. Tako so »mehkejše« spremenljivke, ki so težje merljive (npr. kulturni kapital),
imele takšno težo kot »trde« spremenljivke. Na ta način je ena tretjina skupnosti bila
razvrščena visoko po rezultatih družbenega kapitala, druga tretjina je bila uvrščena med
srednje rezultate družbenega kapitala, tretja tretjina pa med nizke rezultate družbenega
kapitala. Takšno lestvico so razvili za vsako vrsto kapitala. Potem so dodelili skupinam
številke za vsak kazalnik (visoka – 3, srednja – 2, nizka – 1) in tako je lahko ena skupnost
dosegla največ 18 točk (3 točka za največje možno število točk za 6 posameznih
kapitalov) oziroma najmanj 6 točk (1 točka za 6 posameznih kapitalov). Po vseh zbranih
rezultatih z razponom od 7 (nizko) do 16 (visoko) so nadaljevali razvrščanje teh skupnosti
na tretjine – visoke, srednje in nizke rezultate skupnih rezultatov kapitala. Ena tretjina
skupnosti je spadala v skupino z visokimi rezultati, druga v srednjo in tretja v skupino z
nizkimi rezultati. (Fey, Bregendahl & Flora, 2006, str. 15)
Naredili so raziskavo o spremembah v kapitalih lokalnih skupnosti (od nacionalnega
spomenika do nacionalnega parka). Študija je bila zasnovana tako, da se ugotovi
morebitne vplive na skupnosti zaradi spremembe. Vrednotenje skupnosti je lahko težavno
in zahteva posebne obrazložitve in merila za ustrezno obrazložitev. Proučevanje primerov
z okvirom kapitalov lokalnih skupnosti omogoča prepoznavanje sredstev skupnosti in
dodatno ovrednotenje sprememb skozi čas. Pri študiji so se pojavile težave pri
razpoložljivosti ustreznih podatkov in prekrivanju kapitalov skupnosti. (Ricketts, 2015, str.
48)
Konkurenčne regije, ki sestavljajo državo, imajo pomembno vlogo pri zagotavljanju, da so
prizadevanja usmerjena v doseganje trajnostnega razvoja, ki izboljšuje blaginjo
prebivalstva. Merjenje konkurenčnosti regij je bilo obravnavano v različnih študijah, v
katerih so opredeljeni sestavni deli, ki so potrebni za razvoj načrta metodoloških merjenj.
Ta članek opredeljuje predlog za razvoj indeksa regionalne konkurenčnosti za državo kot
del raziskovalnega projekta o merjenju konkurenčnosti. (Benzaquen, Del Carpio, Zegarra
& Valdivia, 2010, str. 68)
Cilj raziskave o blaginji lokalnih skupnosti in odzivanju na spremembe v zahodni regiji
Downs v Queenslandu v Avstraliji je preverjanje blaginje lokalnih skupnosti in odzivanje
na spremembe na območju avstralske zahodne regije Downs v Queenslandu, kjer je viden
napredek pri pridobivanju plina iz premoga. Glavne teme raziskave so bile blaginja
skupnosti, odpornost skupnosti, pričakovana raven blaginje skupnosti v prihodnosti in
odnosi in mnenja glede razvoja pridobivanja plina iz premoga v tej regiji. Pogledi na to
področje in dojemanje le-tega so se zbirali na reprezentativnem vzorcu 400 naključnih
prebivalcev s pomočjo anketnega vprašalnika in telefonskih anket. (Walton, McCrea &
Leonard, 2014, str. 8)
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3 MERSKI MODEL
Na podlagi predhodnih študij sem nato oblikovala merski model. Model kapitalov lokalnih
skupnosti, ki je bil predstavljen v izbranih študijah, je osnovna podlaga za merski model
kapitalov lokalnih skupnosti. Merski model je sestavljen iz sedmih različnih vrst kapitalov,
sestavljen pa je iz statističnih podatkov ter anketnega vprašalnika.

3.1 OPREDELITEV MODELA KAPITALOV
Vsi naravno ustvarjeni elementi na Zemlji so naravni kapital. Naravni kapital so sredstva
in ekosistemi, ki jih zagotavlja Zemljina biosfera, ki zagotavljajo sredstva in storitve za
gospodarsko proizvodnjo in so nujno potrebni za preživetje in blaginjo. Naravni kapital
vključuje več sredstev brez omejitev na zrak, zemljo, vodo, biološko raznovrstnost in
vreme, ki nas obdaja. Naravni kapital ima sposobnost, da spremeni naravne vire, ki so
nam dani, v finančni, kulturni in infrastrukturni kapital. Raba tal, vode in biološka
raznolikost so ključni elementi naravnega kapitala, saj so vplivali na skupnosti skozi
stoletja in bodo tudi na naslednje generacije. Razpoložljivost pitne vode, ustrezna
kakovost zraka in poraba elektrike so elementi, ki so potrebni za človekovo preživetje in
dobro počutje. (Ricketts, 2015, str. 52)
Lokalna kultura je sredstvo za skupnost. Razlikovanje krajev od drugih jih naredi posebne
in edinstvene. Kultura je gojena skozi različne poti, ki različnim ljudem zagotavljajo
različno perspektivo. Kultura je sistem pomenov, ki so naučeni v skupini ali družbi. Vplivni
elementi kulturnega kapitala določajo, kako vidimo svet, kaj je za nekatere samoumevno,
kaj drugi cenijo in kaj drugi mislijo, da je mogoče spremeniti. Kulturni kapital lahko
razvrstimo v tri različna stanja: poosebljeno (rojeno s tem), stvarno (iz okolice) in
uveljavljeno (naučeno). Zunanji dejavniki posameznikove skupnosti, družinskega ozadja in
izobrazbene kvalifikacije uveljavljajo vrednote, povezave, predstavljanje, ideje in
prepričanja, ki oblikujejo smisel v sistemu. Kulturni kapital skupnosti je mogoče videti
skozi njihovo edinstveno zgodovino, raznolikost, družbe in praznovanja. (Ricketts, 2015,
str. 51)
Človeški kapital je sestavljen iz sredstev, ki jih ima vsak posameznik: zdravje, formalna
izobrazba, spretnosti, znanje, vodstvene spretnosti in talenti. Ta sredstva so določena z
interakcijami narave (genetska) in negovanjem (družbene interakcije in okolje) in imajo
sposobnost, da okrepijo skupnost. Človeški kapital vpliva na različne vidike kakovosti
življenja, kar vključuje: splošno izobraževalno ozadje, trg delovne sile, zdravje in
samospoštovanje. Človeški kapital lahko vrednotimo skozi prebivalce skupnosti,
izobraževanje, spretnosti in zdravje. (Ricketts, 2015, str. 54)
Družbeni kapital je interaktivni pojav na ravni skupin. Skupnosti gradijo družbeni kapital
skozi organizacije in interakcije. Družbeni kapital so odnosi in omrežja, ki so razvita in
izkoriščena od ljudi znotraj različnih družbenih skupin s smislom za isto prihodnost.
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Poznamo dve različni vrsti družbenega kapitala: premostitveni (»bridging«) kapital in
povezovalni (»bonding«) kapital. Premostitveni (»bridging«) družbeni kapital ima
ponavadi enkratni ali ključen namen in povezuje raznolike skupine v in izven skupnosti.
Povezave med posamezniki in skupinami s podobnim izvorom se štejejo v povezovalni
(»bonding«) družbeni kapital. Te vezi so afektivne ali čustveno nabite in lahko temeljijo
na podlagi razredne, sorodstvene, spolne, etične pripadnosti ali kakšne druge podobne
družbene značilnosti. Družbeni kapital je težko določiti, saj je sestavljen iz kvalitativnih
elementov, ki so spremenljivi. (Ricketts, 2015, str. 55)
Politični kapital je sestavljen iz organizacij, povezav, glasu in moči, ko prebivalci
spremenijo skupne norme in vrednote v standarde, ki so spremenjeni v pravila, predpise
in sredstva. Politični kapital prihaja od tistih posameznikov in skupin, ki imajo vpliv in
lahko naredijo stvari. Ta moč ima možnost, da vpliva na porazdelitev javnih in zasebnih
sredstev in lahko pride iz različnih virov. (Ricketts, 2015, str. 56)
Prevladujoči kulturni kapital je na splošno tam, kjer je politični kapital. Politični kapital
lahko opazimo tudi pri prevladujoči industriji, lokalnih podjetjih, vključenih neprofitnih
organizacijah. Prepoznamo ga tudi v vladajočih političnih strankah. Kako ljudje glasujejo,
pa je znak enakosti in vključenosti v skupnosti. (Ricketts, 2015, str. 56)
Infrastrukturni kapital se nanaša na stalne fizične objekte in opremo, ki podpira človeško
dejavnost. Ti objekti lahko vključujejo stanovanjske, javne in poslovne zgradbe,
bolnišnice, šole, gasilsko in policijsko zaščito, letališča, ceste, javne službe, objekte za
odpadke in druge infrastrukturne objekte in dobrine. Infrastrukturni kapital skupnosti se
nanaša na fizično infrastrukturo, ki omogoča omrežno komunikacijo in dostop do storitev
in trgov. Infrastruktura skupnosti se mora uporabljati učinkovito, da se omogoči uspeh v
skupnosti za posameznike in podjetja. Infrastrukturni kapital lahko opredelimo v dve vrsti:
dostop in porabo. Za zasebne dobrine je značilen ekskluziven dostop in da jih uporabljajo
konkurenti. To lahko opazimo v obliki odlagališč odpadkov, kjer morajo stranke plačati
pristojbino za odlaganje odpadkov. Storitev cestnin ima prav tako ekskluziven dostop s
skupno porabo. V primerjavi z zasebnimi dobrinami je ta, da lahko vsak uporablja cestnino
tako dolgo, kot si lahko privoščijo običajno pristojbino. Inkluziven dostop, ki pomeni, da ni
pristojbin, lahko vidimo v objektih, kot so javne šole, ki se soočajo s konkurenco. Javne
šole so konkurenca, saj lahko sprejmejo samo določeno število ljudi. Inkluziven dostop, ki
se sooča z javno uporabo, je mogoče srečati na primeru ulic, cest in javnih pločnikov, saj
ni pristojbin in jih lahko vsak uporablja. Skupnosti se zanašajo na razpoložljivost objektov.
(Ricketts, 2015, str. 58)
Finančni kapital so sredstva, ki se lahko pretvorijo v monetarne instrumente. Sredstva se
uporabljajo na način, ki ustvarja dohodek. Denar pa ni edina oblika finančnega kapitala.
Finančni kapital je zelo mobilen in ga lahko najdemo v različnih oblikah, npr. v obliki
infrastrukturnega kapitala (investicije), naravnega kapitala (zemljišča) in v drugih fizičnih
predmetih, ki so bili investirani, da se ustvari denarna spodbuda ali pa za ustvarjanje
novih virov. Kapital je lahko zasebno (od posameznika/skupine) ali javno (od skupnosti)
investiran in je odvisen od skupnosti. (Ricketts, 2015, str. 57)
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Lokalni voditelji in prebivalci lokalnih skupnosti se nenehno srečujejo s tem kako se
spopadati z raznolikimi izzivi, s katerimi se srečujejo lokalne skupnosti. Namen večine
lokalnih skupnosti je predvsem ekonomski razvoj in izboljšanje kakovosti življenja.
(Beaulieu, 2015, stri. 1). Družbene in ekonomske spremembe spreminjajo lokalne
skupnosti. Raziskovalci in ljudje, ki so v lokalnih skupnostih zadolženi za razvoj, morajo
imeti enak interes pri oblikovanju programov, ki so namenjeni za razvoj lokalnih
skupnosti. (Mattos, 2015, str. 1) Razvoj lokalne skupnosti mora biti načrtovan tako, da se
vlagajo sredstva v posamezne kapitala in v namen izboljšanja kvalitete življenja. (Schutte,
2012, str. 7) Ne glede na to kako so lokalne skupnosti bogate ali revne, imajo sredstva, ki
se lahko izčrpavajo, hranijo za prihodnost ali pa se investirajo za ustvarjanje novih
sredstev. (Flora, 2011, str. 356) Lokalna skupnosti ima lahko naravni kapital kot so npr.
obnovljivi viri energije ter gozdove, družbeni kapital, ki vključuje odnose in omrežja ki
gradijo močne skupnosti. (Perry, 2015, str. 1) Med posameznimi kapitali lokalnih
skupnosti, je potrebno najti ravnotežje, saj bodo tako lahko lokalne skupnosti postale
uspešnejše. (Daniel, Horwitz, MacPherson & Prato, 2010, str. 18)
Pomembno je, da se na procese v lokalni skupnosti gleda s pomočjo nekega pristopa npr.
z modelom kapitalov skupnosti, saj pomaga k popolnemu razumevanju posameznih
kapitalov in kako se sredstva med kapitali prepletajo. Na ta način se lahko analizirajo
naložbe in primanjkljaji posameznega kapitala. Model kapitalov lokalni skupnosti je
uporaben pri obravnavi trajnostnega razvoja lokalne skupnosti. (MacKay, 2012, str. 6)
Spremembe v lokalnih skupnosti lahko spremenijo raven posameznih kapitalov npr.
onesnaževanje vode zmanjšuje naravni kapital, investicije v izobraževanje in zdravje pa
izboljšujejo človeški kapital. (Pender, Marré & Reeder, 2012, str. 11) Ko je opredeljenih
vseh sedem kapitalov lokalnih skupnosti, je mogoče analizirati kateri so najmočnejši in se
lahko vzpostavi medsebojno delovanje med kapitali. Tako je mogoče opredeliti kako je
najbolje izkoristiti in podpirati tiste vrste kapitala ki niso tako močne. (Vargas, 2010, str.
70) Model kapitalov lokalnih skupnosti poudarja raznolikost sredstev, ki jih ima
posamezna lokalna skupnost. Čeprav so kapitali lokalnih skupnosti razdeljeni v sedem
različnih kapitalov, seveda ne obstajajo v ločenih oblikah. (Hallam, 2012, str. 8)

3.2 OBLIKOVANJE MERSKEGA MODELA
Pri oblikovanju merskega modela sem najprej določila in oblikovala postopek s pomočjo
okvirja lokalnih skupnosti. Nato sem pričela izbirati najboljše merljive spremenljivke, ki so
primerne za vsakega izmed kapitalov. Z oblikovanimi spremenljivkami sem nato oblikovala
tabelo za pregled vseh spremenljivk. Potem sem začela iskati podatke za izbrane
spremenljivke. Kot drugi del merskega modela sem pripravila anketni vprašalnik, ki sem
ga povzela iz predhodne študije. Analiza podatkov je bila narejena na osnovi sekundarnih
statističnih podatkov, rezultatov ankete izbranih lokalnih skupnosti (Mestni Kidričevo,
Mestna občina Ljubljana in Mestna občina Ptuj) in primerjave rezultatov anketnega
vprašalnika z že opravljeno študijo v Avstraliji.

36

Z raziskovanjem predhodnih študij, ki so vsebovale merjenje enega ali več kapitalov
lokalnih skupnosti, sem ugotovila, da je vsaka izmed študij izbrala merila za merjenje
glede na to, kakšne informacije in podatki so bili na voljo, kakšni so bili pričakovani
rezultati in katere metode so uporabili za zbiranje podatkov. Zaradi zelo raznolikih
kriterijev merjenja je glavni razlog za mojo odločitev spremenljivk dostopnost zanesljivih
in doslednih podatkov, ki so ključnega pomena za mojo študijo. Vsi zbrani podatki so
kvantitativni, kar pomeni, da se lahko zberejo in izračunajo rezultati za primerjavo in za
sklepanje mojih ugotovitev.
Ocenjevanje posameznih kapitalov je zahtevno zaradi pomanjkanja ustreznih podatkov.
Pregled predhodnih študij, ki so vsebovale model kapitalov lokalnih skupnosti, omogoča,
da se prepoznajo sredstva lokalnih skupnosti ter da se ovrednotijo spremembe skozi čas.
Velika težava pri ocenjevanju vsakega posameznega kapitala je tudi veliko prekrivanje
kapitalov lokalnih skupnosti med seboj, zato je bilo težko omejiti podatke pri posameznem
kapitalu.

3.3 LOKALNE SKUPNOSTI V SLOVENIJI
Lokalne samouprave je uvedla Ustava Republike Slovenije kot pravno sistemsko
institucijo. Opredelila jih je kot eno izmed svojih temeljnih demokratičnih načel. Načelo
decentralizacije oblasti spada med uvodne splošne določbe ustave, ki jih opredeljujejo
vrednote države in načela družbene ureditve. V skladu z 9. členom ustave je prebivalcem
Republike Slovenije zagotovljena lokalna samouprava. Lokalno samoupravo uresničujejo
prebivalci v občinah in drugih lokalnih skupnostih. Območje občine obsega naselje ali več
naselij, ki so povezana s skupnimi potrebami in interesi prebivalcev. Občine se ustanovijo
z zakonom po prej opravljenem referendumu, s katerim se ugotovi volja prebivalcev na
določenem območju. Zakon določi tudi območje občin. (138. člen ustave). Med
pristojnosti občin spadajo lokalne zadeve, katere lahko občine urejajo samostojno. Te
zadeve se nanašajo na prebivalce občin in na posamezne naloge iz državne pristojnosti, ki
jih prenese država z zakonom v primeru, da zagotovi sredstva, pri čemer državni organi
opravljajo nadzor nad zakonitostjo, primernostjo in strokovnostjo dela (140. člen ustave).
(MJU, 2015)
Prebivalci lokalnih skupnosti v skladu z Ustavo in Evropsko listino lokalne samouprave
uresničujejo lokalno samoupravo z volitvami občinskih svetov. Občinski sveti so
predstavniški organi občin in izvršujejo naloge iz občinske pristojnosti z volitvami županov,
ki so nosilci izvršilne funkcije v občini, ter na neposreden način z odločanjem na zborih
občanov, referendumih in z ljudsko iniciativo. Temeljno načelo organizacije lokalne
samouprave je načelo samoorganiziranja, s katerim je opredeljena pravica in obveznost
občinskih organov, da ob upoštevanju zakonske okvirne ureditve urejajo organizacijo
delovanja samoupravnih lokalnih skupnosti krajevnim razmeram primerno s svojimi
predpisi. V Sloveniji imamo trenutno 212 občin, med katerimi jih je enajst s statusom
mestne občine. V letu 2011 je bila ustanovljena zadnja občina Ankaran. (MJU, 2015)
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Kidričevo je občina na Dravskem polju med Slovensko Bistrico in Ptujem. Kidričevo je kraj
s kratko, nekaj čez 100-letno zgodovino, in kraj, ki je bil znan pod številnimi imeni, in sicer
najprej po nemško Sterntal, nato pa po prvi svetovni vojni kot Strnišče. Sedanje ime je
dobilo leta 1953 po revolucionarju, gospodarstveniku in predsedniku prve slovenske
povojne vlade Borisu Kidriču. Občina Kidričevo je bila z zakonom ustanovljena leta 1995
kot samoupravna lokalna skupnost, ustanovljena na območju 18 naselij in meri 72 km2.
Občini daje svojstven pečat naselje Kidričevo s tovarno za predelavo aluminija. (SURS,
2015) Kiričevo sodi med mlajše kraje, je sodobno in urbano naselje z dušo. Nastalo je kot
novozgrajeno industrijsko naselje, ki je raslo s stanovanjskimi bloki sredi gozdov na
Dravskem polju. V občini Kidričevo so bili v preteklosti kraji malo raziskani. Sedanje
najdbe in novejša izkopavanja pa potrjujejo poseljenost tudi v arheoloških obdobjih.
(Občina Kidričevo, 2015)
Mestna občina Ljubljana je del osrednjeslovenske regije in je občina z največjim številom
prebivalcev v Sloveniji. Ljubljana, ki je občinsko središče, je glavno mesto države
Slovenije. Mestna občina Ljubljana je pomembna z gospodarskega, kulturnega in
upravnega vidika tudi za širšo okolico. Glede na površino se Mestna občina Ljubljana med
slovenskimi občinami uvršča na 11. mesto. (SURS, 2015) Mestna občina Ljubljana obsega
275 km2, na področju Mestne občine Ljubljana je 38 naselij in sedemnajst četrtnih
skupnosti. Ljubljana je mesto kulture in je dom številnih gledališč, muzejev, galerij in
filharmonije. Ljubljana je sodobno in živahno mesto. Obiskovalci Ljubljane pravijo, da je
tudi mlado mesto, saj je v njej živi veliko študentov.(Mestna občina Ljubljana, 2015)
V središču Spodnjega Podravja na meji s Prlekijo se nahaja Mestna občina Ptuj. Mesto
Ptuj je najstarejše dokumentirano mesto na Slovenskem. Za razvoj občine skrbijo številna
majhna in srednje velika podjetja, zelo pomembno vlogo pa ima turizem. Skozi Ptuj je
potekala jantarjeva pot, ki je bila izjemno pomembna povezava med Jadranom in
Balkanom. Mestna občina obsega 10 naselij in 8 četrtnih skupnosti ter obsega 66,67 km2.
Glede na velikost je Mestna občina Ptuj druga najmanjša mestna občina v Sloveniji.
(SURS, 2015) Ptuj je najstarejše dokumentirano mesto na Slovenskem. Ves osrednji del
Ptuja je spomeniško zavarovan. Mestna občina Ptuj gradi svojo prihodnost na tradicijah,
načelih uravnoteženega razvoja, partnerskih povezovanje javnega, zasebnega in
civilnodružbenega sektorja, v smeri razvoja mesta kot središča znanja in ustvarjalnosti v
gospodarstvu, turizmu in kulturi ter predvsem kakovostnega prostora za življenje in delo
vseh generacij. (Mestna občina Ptuj, 2015)
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3.4 PREGLED SPREMENLJIVK KAPITALOV LOKALNIH SKUPNOSTI
Pregled spremenljivk kapitalov lokalnih skupnosti je moj pogled na študijo primera.
Znotraj podatkovne baze sem razdelila podatke na vseh sedem vrst kapitalov lokalnih
skupnosti in identificirala več različnih značilnosti za vsakega izmed kapitalov, ki sem jih
obravnavala. Model kapitalov lokalnih skupnosti sem izbrala kot kazalnik stanja lokalnih
skupnosti.
V okviru magistrske naloge sem sestavila anketni vprašalnik, s pomočjo katerega sem
skušala ugotoviti, kakšen je kapital v lokalnih skupnostih v Sloveniji. Osredotočila sem se
na tri občine, in to so bile Mestna občina Ljubljana, Mestna občina Ptuj in Občina
Kidričevo. Anketni vprašalnik je bil povzet po predhodni študiji, ki je raziskovala blaginjo
lokalnih skupnosti in odzive na spremembe v zahodni regiji Downs v Queenslandu
(Avstralija) in prilagojen na razmere v Sloveniji. Pridobljene rezultate ankete v slovenskih
občinah sem zato lahko primerjala z že obstoječimi v Avstraliji.
Anketni vprašalnik je bil namenjen izključno za potrebe raziskave in je zato bil anonimen.
Vprašalnik je bil sestavljen iz dveh delov. Prvi del je zajemal osnovna vprašanja o
anketirancih – spol, starost, socialni status, stopnja izobrazbe, lokalna skupnost, v kateri
biva, ter čas bivanja v tej lokalni skupnosti. Drugi del vprašalnika pa zajema vprašanja o
sedmih vrstah kapitala – naravni, kulturni, človeški, družbeni, politični, infrastrukturni in
finančni kapital.
Prvi del vprašalnika je bil oblikovan strukturno, saj so imeli anketiranci že vnaprej
določene odgovore in tako je zagotovljeno, da imajo anketiranci enake možnosti za
odgovore in so primernejši za nadaljnjo interpretacijo. V drugem delu vprašalnika so bile
postavljene trditve, na katere so anketiranci odgovarjali na skali od 1-5 oz. od sploh se ne
strinjam do popolnoma se strinjam ter od zelo nezadovoljen do zelo zadovoljen.
Anketni vprašalnik je bil izveden v začetku junija 2015. Zaradi osredotočenosti na tri
občine je bilo nekoliko težje zbrati anketirance. Anketa je bila izvedena na spletnem
portalu 1ka zaradi lažje nadaljnje obdelave podatkov. Anketiranci so bili izbrani glede na
njihovo občino bivanja. Anketni vprašalnik je bil anketirancem posredovan po e-mailih in
na družbenem omrežju Facebook. Nekaj anket je bilo rešenih tudi pisno in nato so se
odgovori vnesli v spletno anketo. Anketiranci so za izpolnjevanje vprašalnika porabili
okrog 10 minut. Vseh anketirancev je bilo 413, med katerimi jih je 195 ustrezno rešilo
anketo. Zaradi osredotočenja na tri občine se je skušala zagotoviti enakomerna
porazdeljenost in če gledamo skupne rezultate anket, se je to tudi doseglo. Anketni
vprašalnik je rešilo 70 prebivalcev Mestne občine Ptuj, 64 prebivalcev občine Kidričevo in
61 prebivalcev Mestne občine Ljubljana. Anketo je rešilo 105 moških in 90 žensk.
Zaradi boljše preglednosti sem pripravila tabelo 3 z vsemi spremenljivkami vsakega izmed
kapitalov. Vsak kapital lokalnih skupnosti je razdeljen na več spremenljivk.
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Tabela 3: Pregled spremenljivk kapitalov lokalnih skupnosti
vrsta kapitala
lokalne
skupnosti

spremenljivke kapitala

avtorji, ki so
uporabili
spremenljivke

povprečna letna temperatura

Ricketts (2015)

odloženi komunalni odpadki

TEORIJA

vir podatkov
Statistični urad
Republike Slovenije
(SURS)
Statistični urad
Republike Slovenije
(SURS)

kvaliteta okolja
stopnja prahu v lokalni skupnosti
raven hrupa v lokalni skupnosti
naravni kapital

Walton, McCrea in
Leonard (2014)

anketa

Walton, McCrea in
Leonard (2014)

anketa

celotna kakovost splošnega okolja v lokalni
skupnosti
ravnanje z okoljem
upravljanje kakovosti podzemne vode za
prihodnost
upravljanje naravnih rezervatov za
prihodnost
upravljanje vzdržnosti lokalnih kmetijskih
zemljišč za prihodnost
na splošno o upravljanju naravnega okolja
za prihodnost
selitveno gibanje prebivalcev

TEORIJA

koeficient starostne odvisnosti

TEORIJA

Statistični urad
Republike Slovenije
(SURS)
Statistični urad
Republike Slovenije
(SURS)

storitve in objekti
šole v lokalni skupnosti
ponudba za varstvo otrok v lokalni
skupnosti
objekti za šport in prosti čas v lokalni
skupnosti
kulturni objekti v lokalni skupnosti
kulturni kapital

možnosti za nakup hrane in vsakdanjih
predmetov

Walton, McCrea in
Leonard (2014)

anketa

Walton, McCrea in
Leonard (2014)

anketa

možnosti za druga nakupovanja (npr.
oblačil in gospodinjskih izdelkov)
medicinske in zdravstvene storitve v lokalni
skupnosti
na splošno o storitvah in zmogljivostih
lokalne skupnosti
splošno počutje v skupnosti
primernost lokalne skupnosti za majhne
otroke
primernost lokalne skupnosti za najstnike
primernost lokalne skupnosti za starejše
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kulturni kapital

na splošno o dobri kakovosti življenja v
lokalni skupnosti
na splošno veselje, da se živi v tej lokalni
skupnosti

Walton, McCrea in
Leonard (2014)

skupno prebivalstvo

Ricketts (2015)

izobrazbena struktura

Benzaquen, Del
Carpio, Zegarra in
Valdivia (2010)

povprečna starost

Fey, Bregendahl in
Flora (2006)

število diplomantov

Benzaquen, Del
Carpio, Zegarra in
Valdivia (2010)

anketa

Statistični urad
Republike Slovenije
(SURS)
Statistični urad
Republike Slovenije
(SURS)
Statistični urad
Republike Slovenije
(SURS)
Statistični urad
Republike Slovenije
(SURS)

navezanost na kraj
počutje, da sodite v to lokalno skupnost

človeški kapital

veselje, da pridete nazaj v lokalno
skupnost, če greste vstran
v tej lokalni skupnosti bi radi živeli čez tri
leta

Walton, McCrea in
Leonard (2014)

anketa

Walton, McCrea in
Leonard (2014)

anketa

na splošno se čutite zelo povezanega z
lokalno skupnostjo
zdravje
prehrana in prehranjevalne navade
rekreativne navade
telesno zdravje
duševno zdravje
varnost delovnega mesta
ravnovesje med poklicnim in zasebnim
življenjem
na splošno o zdravju
družbena struktura prebivalcev

TEORIJA

delovno aktivno prebivalstvo

TEORIJA

Statistični urad
Republike Slovenije
(SURS)
Statistični urad
Republike Slovenije
(SURS)

osebna varnost
počutje varnosti, da ste ponoči sami doma
družbeni kapital

počutje varnosti pri samostojni hoji ponoči
počutje varnosti, da se pusti ponoči avto
ob cesti

Walton, McCrea in
Leonard (2014)

anketa

Walton, McCrea in
Leonard (2014)

anketa

na splošno počutje varnosti v lokalni
skupnosti
sodelovanje v skupnosti
redna pomoč v lokalni skupnosti kot
prostovoljec (na primer enkrat na teden)
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udeležba na nekaterih dogodkih v
skupnosti v preteklem letu
aktivno članstvo v lokalni organizaciji ali
klubu

Walton, McCrea in
Leonard (2014)

anketa

Walton, McCrea in
Leonard (2014)

anketa

Walton, McCrea in
Leonard (2014)

anketa

Walton, McCrea in
Leonard (2014)

anketa

volilna udeležba

Ricketts (2015)

Statistični urad
Republike Slovenije
(SURS) in Državna
volilna komisija
Republike Slovenije
(DVK)

obseg sofinanciranja investicij iz
državnega proračuna

TEORIJA

Ministrstvo za javno
upravo (MJU)

Walton, McCrea in
Leonard (2014)

anketa

Walton, McCrea in
Leonard (2014)

anketa

splošno redno sodelovanje v različnih
dejavnostih skupnosti
družbena interakcija
obisk na domu
druženje s prijatelji
pogovori ali pisanje sporočil z mobilnim
telefonom
na splošno zadovoljstvo s količino
družbene interakcije v lokalni skupnosti
družbeni kapital

razpoloženje v skupnosti
zanesljivost drug na drugega za pomoč v
lokalni skupnosti
prijateljski odnosi v lokalni skupnosti
medsebojno sodelovanje prebivalcev, če
obstaja resen problem
na splošno zadovoljstvo z razpoloženjem v
lokalni skupnosti
počutje v skupnosti v prihodnosti
lokalna skupnost bo v času treh let na
splošno ponujala dobro kakovost življenja
v času treh let boste na splošno veseli, da
živite v tej lokalni skupnosti

politični kapital

odločanje in glas prebivalcev
občinski svet obvešča prebivalce glede
pomembnih dogodkov
obstajajo možnosti, da je glas slišan v
zvezi z vprašanji, ki so pomembna
na splošno zadovoljstvo s tem, kako se
sprejemajo odločitve, ki vplivajo na lokalno
skupnost
politični kapital

zaupanje v skupnost
obstajanje voditeljev lokalnih skupnosti,
katerim lahko zaupam
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na splošno zaupanje ljudem, ki jih vidite v
lokalni skupnosti
na splošno zadovoljstvo s stopnjo zaupanja
v lokalni skupnosti

Walton, McCrea in
Leonard (2014)

anketa

Walton, McCrea in
Leonard (2014)

anketa

zaupanje državni vladi
ukrepi v skupnosti
prihodnost lokalne skupnosti je dobro
načrtovana za kraj in okolje
v lokalni skupnosti je primerno vodenje za
soočanje s spremembami

politični kapital

dostopnost v skupnosti do pomembnih
informacije za učinkovito spopadanje s
spremembami
v lokalni skupnosti so ključni ljudje, ki
poznajo prave ljudi, da pomagajo narediti
stvari
lokalna skupnost je sposobna podpirati
svoje prostovoljce na dolgi rok
lokalna skupnost lahko vztraja, da najde
rešitve za svoje težave
med različnimi skupinami v skupnosti
obstajajo dobri delovni odnosi
na splošno zadovoljstvo s tem, kako se
skupnost odziva na spremembe
število stanovanj

Ricketts (2015)

prenočitvene zmogljivosti

TEORIJA

Statistični urad
Republike Slovenije
(SURS)
Statistični urad
Republike Slovenije
(SURS)

infrastruktura
čistoča v lokalni skupnosti
infrastrukturni
kapital

zelenje in parki v lokalni skupnosti

Walton, McCrea in
Leonard (2014)

anketa

Walton, McCrea in
Leonard (2014)

anketa

na splošno videz mesta
ceste
stanje cest v lokalni skupnosti
varnost na cestah
količina prometa na cestah v lokalni
skupnosti
splošno stanje cest
število podjetij

TEORIJA

število brezposelnih

TEORIJA

število zaposlenih

TEORIJA

dohodki

Walton, McCrea in

finančni kapital

finančni kapital
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Statistični urad
Republike Slovenije
(SURS)
Statistični urad
Republike Slovenije
(SURS)
Statistični urad
Republike Slovenije
(SURS)
anketa

dovolj velik dohodek, da se pokrijejo
stroški gospodinjstva

Leonard (2014)

dovolj velik dohodek za življenjski slog, ki
ga želite
močan vpliv najemnine ali odplačila
hipoteke na gospodinjske finance
na splošno zadovoljstvo s tem, da dohodek
pokriva življenjske stroške
zaposlitvene in poslovne priložnosti
obstajanje dobrih možnosti za zaposlitev v
lokalni skupnosti

Walton, McCrea in
Leonard (2014)

anketa

na splošno zadovoljstvo z zaposlitvenimi in
poslovnimi priložnostmi v lokalni skupnosti

Vir: lasten

Naravni kapital so elementi planeta Zemlje in so naravno ustvarjeni. Lahko ga vidimo na
kopnem, v vodi in po biosferi skupnosti. Naravni kapital je težko merljiv in posledično tudi
ni veliko podatkov na ravni lokalnih skupnosti v Sloveniji, ki so uporabni za potrebe
študije. Ricketts (2015) je v svoji študiji primera kot merljive spremenljivke naravnega
kapitala uporabil povprečno letno temperaturo, skupno letno količino padavin, kakovost
zraka in pH vode. Iz te študije sem uporabila za merjenje prvo spremenljivko, saj so za
njo dostopni podatki in zato lahko spremljamo stopnjo rasti. Za izbrane opazovane
statistične spremenljivke (povprečna letna temperatura in odloženi odpadki na prebivalca)
naravnega kapitala sem se odločila, ker so nenehno in historično opazovane in imajo
pomemben vpliv na populacijo lokalnih skupnosti. Fey, Bregendahl in Flora (2006) so v
študiji v okviru naravnega kapitala spremljale kakovost zraka, zemlje, vode, naravnih
virov, biološko raznolikost in pokrajino. Na podlagi teorije naravnega kapitala pa sem kot
merljivo spremenljivko dodala še količino odloženih odpadkov. Walton, McCrea in Leonard
(2014) so v svoji študiji merili naravni kapital v dveh sklopih: kvaliteta okolja in ravnanje z
okoljem v lokalni skupnosti. Pri anketnem vprašalniku sem uporabila oba navedena
sklopa, saj je s tem omogočena tudi primerljivost podatkov. Ne glede na vse pa je naravni
kapital bolj informativen kot primerjalen.
Kulturni kapital je naš način gledanja na svet. Kultura opredeljuje naše tradicionalne
načine delovanja in bivanja, to je naše delovanje in bivanje. Kulturni kapital vključuje
plese, zgodbe, hrano, tradicijo ter tudi naše vrednote in prepričanja. (Flora & Arnold,
2012, str. 3) Glede na navedene lastnosti kulturnega kapitala sem se predvsem zaradi
dostopnosti podatkov odločila postaviti naslednji merljivi spremenljivki: selitveno gibanje
prebivalcev in koeficient starostne odvisnosti prebivalcev. Selitveno gibanje prebivalcev je
razdeljeno na število priseljenih ljudi iz tujine na 1000 prebivalcev in na število odseljenih
ljudi v tujino na 1000 prebivalcev. V sklopu raziskave so Walton, McCrea in Leonard
(2014) merili storitve in objekte ter splošno počutje v skupnosti. Za obe spremenljivki
lahko na podlagi teorije o kapitalih lokalnih skupnosti rečemo, da sta del kulturnega
kapitala, zato sem navedeni spremenljivki uporabila pri anketi.
44

Človeški kapital so norme in družbena razmerja, ki so vgrajena v družbenih strukturah in
omogočajo ljudem usklajevanje dejanj in doseganje želenih ciljev. Ricketts (2015) je v
svoji študiji človeški kapital raziskoval s petimi spremenljivkami: skupno prebivalstvo,
doma rojeno prebivalstvo, skupaj rojenih otrok, zakonski status ter vrsta poklica. Na
podlagi obeh študij sem izbrala spremenljivko za skupno število prebivalstva. V študiji
Benzaquen, Del Carpio, Zegarra in Valdivia (2010) predstavijo pet dejavnikov človeškega
kapitala: šolska izobrazba, javno višje izobraževanje, zasebno višje izobraževanje,
poklicno usposabljanje ter zdravje. Na podlagi te študije sem določila za merljivi
spremenljivki izobrazbene strukture in števila diplomantov. Fey, Bregendahl in Flora
(2006) so v svoji študiji izpostavili strukturo prebivalstva, izobraževanje, znanje, zdravje,
ustvarjalnost, mlade in različne skupine. Na podlagi tega sem v študijo dodala še
spremenljivko povprečne starosti prebivalcev. Navezanost na kraj in zdravje prebivalcev
sta dve spremenljivki človeškega kapitala, ki so jih Walton, McCrea in Leonard (2014)
uporabili v svoji študiji. Obe spremenljivki sta zato del anketnega vprašalnika.
Družbeni kapital vključuje tesne vezi z družino in s prijatelji, ljudi, ki jih poznamo.
Vključuje tudi ohlapne vezi z drugimi viri in ljudmi ter organizacijami. Ricketts (2015) je v
svoji študiji uporabil tri kazalnike: povprečno število volivcev, število verskih kongregacij
ter izbrane družbene ustanove. Družbeni kapital so Fey, Bregendahl in Flora (2006)
raziskovali na področju sodelovanja, zaupanja, vzpostavljanja stikov, vzajemnostjo,
skupnih vizij in ciljev, vodenja, sprejemanja drugačnih pogledov ter raznolikosti. Glede na
teorijo o družbenih kapitalih in trenutno dostopnih podatkih sem za merljive spremenljivke
za družbeni kapital določila: družbeno strukturo ter delovno aktivno prebivalstvo. Walton,
McCrea in Leonard (2014) so v svoji študiji raziskovali več različnih sklopov družbenega
kapitala: osebna varnost, sodelovanje v skupnosti, družbena interakcija, razpoloženje v
skupnosti in počutje v skupnosti v prihodnosti. Vsi navedeni štirje sklopi so sestavni del
anketnega vprašalnika.
Politični kapital predstavlja moč in naše povezave z ljudmi, ki imajo moč. Politični kapital
se gradi s povezovanjem s političnimi in z lokalnimi voditelji tako znotraj kot tudi zunaj
lokalnih skupnosti. Fey, Bregendahl in Flora (2006) so politični kapital preučevale skozi
raven organiziranosti skupnosti in sposobnost občine, da zbira sredstva za skupnost.
Povečala naj bi se tudi sposobnost zagotavljanja sredstev za skupnost preko uradnikov.
Benzaquen, Del Carpio, Zegarra in Valdivia (2010) v svoji študiji predstavijo pet stebrov
vlade in njenih institucij: pridobljena sredstva, prenesena sredstva, naložbeni odhodki,
javna varnost in prisotnost države. Ricketts (2015) pravi, da se politični kapital pogosto
pojavlja tam, kjer je kulturni kapital. Opredelil je tri kazalnike političnega kapitala: število
volivcev, rezultate predsedniških volitev in vrsto industrije. Zaradi iskanja dostopnih
podatkov sem pri tej študiji povzela število volivcev in dodala še eno merljivo
spremenljivko, ki je lahko opazovana v okviru političnega kapitala: obseg sofinanciranja
investicij iz državnega proračuna. Walton, McCrea in Leonard (2014) so merili politični
kapital: odločanje in glas prebivalcev, zaupanje v skupnost in ukrepi skupnosti. V anketi
sem zaradi primernosti uporabila vse tri navedene sklope.
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Infrastrukturni kapital zajema veliko stvari, npr. hiše, šole, podjetja, bolnice, knjižnice,
vodovodne sisteme, električna omrežja, komunikacijske sisteme, cestno omrežje in med
drugim tudi turistične kapacitete. Benzaquen, Del Carpio, Zegarra in Valdivia (2010) so v
svoji študiji predstavili pet stebrov infrastrukturnega kapitala: energija, cestno omrežje,
transport, turizem in povezljivost. Fey, Bregendahl in Flora (2006) so infrastrukturni
kapital raziskovale skozi telekomunikacijsko infrastrukturo in strojno opremo ter skozi
zgradbe, ki se kažejo skozi izboljšano in okrepljeno infrastrukturo. Ricketts (2015) je v
svoji študiji na razvoj infrastrukturnega kapitala gledal s šestimi spremenljivkami: skupno
število stanovanjskih enot, zasedenost stanovanj, najeta stanovanja, število prebivalcev,
ki koristi javni prevoz, skupno število podjetij in izbrane poslovne enote. Na podlagi
predhodnih študij in dostopnosti podatkov sem oblikovala dve merljivi spremenljivki
infrastrukturnega kapitala: število stanovanj in prenočitvene zmogljivosti. Walton, McCrea
in Leonard (2014) so infrastrukturni kapital merili v dveh sklopih: infrastruktura in ceste.
Oba sklopa sta tudi zajeta v anketni vprašalnik.
Finančni kapital je povezan z denarjem in dostopom do prihrankov, kreditov, nepovratnih
sredstev, davčnih prihodkov … Finančni kapital krepi preostale vrste kapitala. Ricketts
(2015) je v preučeval finančni kapital z naslednjimi spremenljivkami: povprečna vrednost
lastniških enot, lastniška stanovanja s hipotekami, povprečna najemnina, povprečni
dohodek gospodinjstva, vrsta prevoza na delo, vozni čas, odstotek družin pod ravnijo
revščine, skupno število brezposelnih prebivalcev, število podjetij. Benzaquen, Del Carpio,
Zegarra in Valdivia (2010) so v svoji študiji predstavili pet stebrov finančnega kapitala:
ekonomska vrednost, gospodarska rast, internacionalizacija, diverzifikacija in
zaposlovanje. Fey, Bregendahl in Flora (2006) pa so finančni kapital raziskovale z
naslednjimi kazalniki: prihranki, davčne obremenitve, človekoljubne donacije, pogodbe,
naložbe, posojila ter stopnja revščine. Na podlagi predhodnih študij in dostopnosti do
podatkov sem postavila naslednji merljivi spremenljivki finančnega kapitala: število
podjetij in število brezposelnih. Finančni kapital so Walton, McCrea in Leonard (2014)
merili v dveh skopih: dohodki ter zaposlitvene in poslovne priložnosti. Oba sklopa sta
zaradi primernosti vključena v anketni vprašalnik.
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4 ANALIZA KAPITALOV IZBRANIH SLOVENSKIH LOKALNIH
SKUPNOSTI
Analiza vrednosti spremenljivk je razdeljena glede na vrste kapitalov lokalnih skupnosti,
kot je bilo predstavljeno v tabeli 3. Prvi del analize rezultatov posameznega kapitala
vsebuje predstavitev in obrazložitev spremenljivke posameznega kapitala. Spremenljivke
posameznih kapitalov lokalnih skupnosti so razdeljene na dva dela. V prvem delu so
predstavljene spremenljivke, ki vsebujejo podatke iz objavljenih sekundarnih virov.
Objavljeni sekundarni viri so predvsem statistični podatki, ki so predstavljeni glede na
najnovejše dostopne podatke po letih v posameznih izbranih lokalnih skupnostih. V
drugem delu analize spremenljivk posameznega kapitala pa so predstavljeni rezultati
anketnega vprašalnika po posameznih izbranih lokalnih skupnostih – Občina Kidričevo,
Mestna občina Ljubljana in Mestna občina Ptuj. Rezultati anketnega vprašalnika v
posameznih izbranih občinah so v nekaterih delih primerjani z že opravljeno raziskavo v
Avstraliji.

4.1 NARAVNI KAPITAL
Povprečna letna temperatura in odloženi komunalni odpadki sta statistični spremenljivki
naravnega kapitala. Povprečna letna temperatura kaže, kakšne so bile povprečne letne
temperature v izbranih občinah v posameznih letih. Spremenljivka odloženih komunalnih
odpadkov je definirana kot količina odloženih odpadkov na prebivalca (kg/prebivalca) v
posamezni lokalni skupnosti, ne pojasnjuje pa ostalega ravnanja z odpadki, kjer so vplivi
na okolje tudi različno bremenilni. Rast spremenljivke odloženih komunalnih odpadkov bi
neugodno vplivala na blaginjo lokalnih skupnosti. Lokalne skupnosti si morajo prizadevati
za trajnostno ravnanje z odpadki in bi si morali prizadevati za preprečevanje nastajanja
odpadkov ter se zavzemati za ponovno uporabo, reciklažo ter predelavo, preden pride do
odlaganja odpadkov.
Kvaliteta okolja in ravnanje z okoljem pa sta spremenljivki, ki sta bili uporabljeni v
anketnem vprašalniku.
Kvaliteta okolja je bila pri anketnem vprašalniku sestavljena iz treh spremenljivk:




stopnje prahu v lokalni skupnosti,
ravni hrupa v lokalni skupnosti in
celotne kakovosti splošnega okolja v lokalni skupnosti.

Ravnanje z okoljem pa je bilo v anketnem vprašalniku razdeljeno na:




upravljanje kakovosti podzemne vode za prihodnost,
upravljanje naravnih rezervatov za prihodnost,
upravljanje vzdržnosti lokalnih kmetijskih zemljišč za prihodnost in
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na splošno na upravljanje naravnega okolja za prihodnost.

Podatki o povprečnih letnih temperaturah zraka so predstavljeni v grafu 1. Glede na
zbrane podatke se je med letoma 2009 in 2014 v vseh izbranih občinah dvignila
povprečna letna temperatura. V obeh mestnih občinah je povprečna letna temperatura
nad povprečjem slovenskih občin. Za Občino Kidričevo ni podatkov o povprečni letni
temperaturi, ampak zaradi bližnje lege in podobnega reliefa z Mestno občino Ptuj v tem
primeru predvidevamo, da so podobnosti. Glede na zbrane podatke lahko vidimo, da se je
povprečna letna temperatura v obdobju med letoma 2009 in 2014 povišala. (SURS, 2015)
Graf 1: Povprečne letne temperature zraka (°C)
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Odloženi komunalni odpadki na kilogram na prebivalca so druga statistična spremenljivka
naravnega kapitala. Odloženi komunalni odpadki glede na kilogram na prebivalca so
predstavljeni v grafu 2. Po zbranih podatkih so se odloženi komunalni odpadki glede na
kilogram na prebivalca v letih od 2010 do 2013 znižali v vseh izbranih lokalnih skupnostih.
Rezultati kažejo na razvoj izbranih lokalnih skupnosti, saj je iz leta v leto manj odloženih
komunalnih odpadkov, kar pomeni, da gre razvoj lokalnih skupnosti na tem področju v
pravo smer.
Rezultati anketnega vprašalnika o naravnem kapitalu so predstavljeni v grafu 3. Glede na
rezultate posameznih anketnih vprašanj v sklopu kvalitete okolja so s stopnjo prahu
najmanj zadovoljni prebivalci Mestne občine Ljubljana (3,1/5), najbolj pa v Mestni občini
Ptuj (3,31/5). Raven hrupa je najbolj zadovoljiva med prebivalci Občine Kidričevo
(3,55/5), najmanj pa v Mestni občini Ptuj (3,10/5). Na splošno s celotno kakovostjo okolja
v lokalni skupnosti so prav tako najbolj zadovoljni v Občini Kidričevo (3,71/5), najmanj pa
v Mestni občini Ptuj (3,39/5).
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Z upravljanjem kakovosti podzemne vode za prihodnost so najbolj zadovoljni v Mestni
občini Ljubljana (3,18/5), najmanj pa v Občini Kidričevo (2,94/5). Prebivalci Občine
Kidričevo so bili najbolj zadovoljni z upravljanjem naravnih rezervatov za prihodnost
(3,10/5), prebivalci Mestne občine Ptuj in Mestne občine Ljubljana pa so imeli enak
rezultat (2,84/5). Z upravljanjem vzdržnosti lokalnih kmetijskih zemljišč za prihodnost so
najbolj zadovoljni prebivalci Občine Kidričevo (3,14/5), najmanj pa prebivalci Mestne
občine Ptuj (2,69/5). Na splošno so z upravljanjem naravnega okolja za prihodnost najbolj
zadovoljni v Občini Kidričevo (3,04/5), najmanj pa v Mestni občini Ptuj (2,71/5).
Graf 2: Odloženi komunalni odpadki (kg/prebivalca)
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Rezultati anketnega vprašalnika glede kvalitete okolja in ravnanja z okoljem so
predstavljeni v grafu 4. Glede na zbrane skupne rezultate ankete glavnih spremenljivk
naravnega kapitala so prebivalci Občine Kidričevo izmed vseh treh izbranih občin v
povprečju najbolj zadovoljni tako s kvaliteto okolja kot tudi z ravnanjem z okoljem. V obeh
primerih pa so najmanj zadovoljni prebivalci Mestne občine Ptuj. Glede na skupne
rezultate obeh sklopov naravnega kapitala lahko vidimo, da so prebivalci bolj ali manj
zadovoljni z naravnim kapitalom. Če primerjamo rezultate slovenskih občin z avstralskimi,
so prebivalci odgovarjali dokaj podobno. Prebivalci zahodne regije v Avstraliji so v
povprečju bolj zadovoljni s kvaliteto okolja, rezultati zadovoljstva prebivalcev pa so v
primerjavi s slovenskimi občinami zelo podobni kot v Občini Kidričevo. Pri vprašanjih glede
ravnanja z okoljem pa so glede na rezultate ankete prebivalci slovenskih lokalnih
skupnosti bolj zadovoljni kot prebivalci zahodne regije v Avstraliji. (Walton, McCrea &
Leonard, 2014, str. 42-46)
Graf 4: Naravni kapital – kvaliteta okolja in ravnanje z okoljem
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Ravnanje z okoljem in kvaliteta okolja je zelo pomemben člen vsake izmed lokalne
skupnosti, saj je okolje prostor, kjer živimo, in prebivalci smo neločljivi del. Prebivalci
lokalnih skupnosti so glede na zbrane rezultate dokaj zadovoljni, ampak predvsem na
področju ravnanja z okoljem je še prostor za izboljšave. Naravni kapital je v današnjem
času zelo pomemben in zato je pomembno, da se občine trudijo slediti najnovejšim
standardom in pri tem skušajo upoštevati tudi želje občanov.
Glede na zbrane podatke so prebivalci Občine Kidričevo v primerjavi z Mestnima občinama
Ljubljana in Ptuj najbolj zadovoljni v petih (raven hrupa, celotna kakovost okolja,
upravljanje naravnih rezervatov za prihodnost, upravljanje vzdržnosti lokalnih kmetijskih
zemljišč za prihodnost in na splošno z upravljanjem naravnega okolja za prihodnost)
izmed sedmih spremenljivk naravnega kapitala v sklopu anketnega vprašalnika. Prebivalci
50

Občine Kidričevo pa v primerjavi z ostalima mestnima občinama niso bili najbolj zadovoljni
s stopnjo prahu in z upravljanjem kakovosti podzemne vode v prihodnosti. Občina
Kidričevo bi se tako morala osredotočiti predvsem na področje ravnanja z okoljem, ki je
bilo v sklopu naravnega kapitala najslabše ocenjeno.
Prebivalci Mestne občine Ljubljana so bili v primerjavi občin najbolj zadovoljni z
upravljanjem kakovosti podzemne vode za prihodnost. V Mestni občini Ljubljana so v
primerjavi z izbranimi občinami najmanj zadovoljni s stopnjo prahu, z upravljanjem
naravnih rezervatov za prihodnost in z upravljanjem vzdržnosti lokalnih kmetijskih
zemljišč. Mestna občina Ljubljana bi se morala osredotočiti na izboljšanje ravnanja z
okoljem, ki je bilo ocenjeno slabše kot drugo področje.
Prebivalci Mestne občine Ptuj so v primerjavi z izbranima občinama najbolj zadovoljni s
stopnjo prahu. Vseh šest ostalih spremenljivk naravnega kapitala pa so prebivalci Mestne
občine Ptuj ocenili najslabše. Mestna občina Ptuj bi se morala tako kot preostali dve
izbrani občini osredotočiti predvsem na izboljšanje področja ravnanja z okoljem.

4.2 KULTURNI KAPITAL
Selitveno gibanje prebivalcev in koeficient starostne odvisnosti sta statistični spremenljivki
kulturnega kapitala. Selitveno gibanje prebivalcev je razdeljeno v dve ločeni spremenljivki:
število priseljenih iz tujine na 1000 prebivalcev in število odseljenih v tujino na 1000
prebivalcev. Število priseljenih na 1000 prebivalcev je razmerje med številom priseljenih v
koledarskem letu in številom prebivalstva sredi istega leta na določenem območju,
pomnoženo s 1000. Število odseljenih pa je razmerje med številom odseljenih v
koledarskem letu in številom prebivalstva sredi istega leta na določenem območju,
pomnoženo s 1000. Koeficient starostne odvisnosti prebivalcev pa pove, koliko otrok od 0
do 14 let in starejših od 65 let naprej je odvisnih od 100 delovno sposobnih prebivalcev
(prebivalcev, starih od 15 do 64 let).
Spremenljivki storitev in objektov ter splošno počutje v lokalni skupnosti pa sta bili
uporabljeni pri anketnem vprašalniku.
Spremenljivka storitev in objektov je bila razdeljena na osem spremenljivk:









šole v lokalni skupnosti,
ponudba za varstvo otrok v lokalni skupnosti,
objekti za šport in prosti čas v lokalni skupnosti,
kulturni objekti v lokalni skupnosti,
možnosti za nakup hrane in vsakdanjih predmetov,
možnost za drugo nakupovanje (npr. oblačil in gospodinjskih izdelkov),
medicinske in zdravstvene storitve v lokalni skupnosti,
splošno o storitvah in zmogljivostih lokalne skupnosti.
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Spremenljivka o splošnem počutju v skupnosti je bila v anketnem vprašalniku razdeljena
na pet spremenljivk:






primernost lokalne skupnosti za majhne otroke,
primernost lokalne skupnosti za najstnike,
primernost lokalne skupnosti za starejše,
na splošno o dobri kakovosti življenja v lokalni skupnosti,
na splošno o veselju, da se živi v tej skupnosti.

Selitveno gibanje prebivalcev je prva statistična spremenljivka kulturnega kapitala. Glede
na dostopne podatke sem opazovala število priseljenih prebivalcev iz tujine in število
odseljenih prebivalcev v tujino. Število priseljenih iz tujine in odseljenih v tujino na 1000
prebivalcev se je v obdobju od 2010 do 2014 na ravni Slovenije zmanjšalo. Število
priseljenih prebivalcev iz tujine na 1000 prebivalcev je predstavljeno v grafu 5, število
prebivalcev, ki so se odselili v tujino na 1000 prebivalcev, pa je prikazano v grafu 6. V
Občini Kidričevo in Mestni občini Ptuj se je v obdobju med 2010 in 2014 povečalo tako
število priseljenih prebivalcev iz tujine kot tudi število odseljenih prebivalcev v tujino. V
Mestni občini Ljubljana pa se je v enakem obdobju zmanjšalo tako število priseljenih iz
tujine kot tudi število odseljenih v tujino na 1000 prebivalcev.
Graf 5: Priseljeni iz tujine na 1000 prebivalcev
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Koeficient starostne odvisnosti je druga statistična spremenljivka kulturnega kapitala.
Podatki, ki so bili zbrani glede na stanje 1.1 v posameznem letu za obdobje od leta 2010
do leta 2015 v posameznih občinah, so prikazani v grafu 7. V vseh izbranih slovenskih
občinah se je koeficient starostne odvisnosti povečal. (SURS, 2015)
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Graf 6: Odseljeni v tujino na 1000 prebivalcev
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Graf 7: Koeficient starostne odvisnosti
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Anketni vprašalnik v okviru kulturnega kapitala je bil sestavljen iz dveh delov:



storitve in objekti,
splošno počutje v skupnosti.

53

Rezultati posameznih vprašanj o storitvah in objektih ter o splošnem počutju v skupnosti
so predstavljeni v grafu 9. S šolami v lokalni skupnosti so bili najbolj zadovoljni prebivalci
Mestne občine Ljubljana (3,84/5), najmanj pa v Mestni občini Ptuj (3,49/5). S ponudbo za
varstvo otrok so najbolj zadovoljni prebivalci Občine Kidričevo (3,82/5), najmanj pa
prebivalci Mestne občine Ptuj. Z objekti za šport in prosti čas so bili najbolj zadovoljni
prebivalci Občine Kidričevo (3,73/5), najmanj pa prebivalci Mestne občine Ptuj (3,18/5). Z
možnostmi za nakup hrane in vsakdanjih predmetov so najbolj zadovoljni v Mestni občini
Ljubljana (4,08/5), najmanj pa v Občini Kidričevo (3,71/5). Z možnostmi za druga
nakupovanja (npr. oblačil in gospodinjskih izdelkov) so prav tako najbolj zadovoljni
prebivalci Mestne občine Ljubljana (3,92/5), najmanj pa prebivalci Občine Kidričevo
(2,73/5). Z medicinskimi in zdravstvenimi storitvami v lokalni skupnosti so najbolj
zadovoljni prebivalci Mestne občine Ljubljana (3,68), najmanj pa prebivalci Mestne občine
Ptuj (3,33/5). Prebivalci Mestne občine Ljubljana so najbolj zadovoljni tudi na splošno s
storitvami in z zmogljivostmi lokalne skupnosti (3,70/5), najmanj pa so zadovoljni
prebivalci Mestne občine Ptuj (3,39/5). Da je lokalna skupnost primerna za majhne
otroke, najbolj potrjujejo prebivalci Občine Kidričevo (3,86/5), najmanj pa prebivalci
Mestne občine Ptuj (3,55/5). Prebivalci Mestne občine Ljubljana menijo, da je njihova
lokalna skupnost najbolj primerna za najstnike (3,78/5), najmanj pa v to verjamejo
prebivalci Občine Kidričevo (3,27/5). Mnenje prebivalcev izbranih občin je pri primernosti
lokalne skupnosti za starejše bilo zelo podobno – v Mestni občini Ptuj in Občini Kidričevo
se najbolj strinjajo s to trditvijo (3,78/5), v Mestni občini Ljubljana pa malenkost manj
(3,76/5). Prebivalci Občine Kidričevo menijo, da lokalna skupnost na splošno ponuja dobro
kakovost življenja (3,69/5), nekoliko manj pa v Mestni občini Ptuj (3,47/5). Prebivalci
Mestne občine Ljubljana so na splošno najbolj veseli, da živijo v tej skupnosti (3,82/5),
manj pa so zadovoljni prebivalci Mestne občine Ptuj (3,69/5).
Graf 8 prikazuje rezultate glavnih dveh spremenljivk anketnega vprašalnika pri kulturnem
kapitalu – storitve in objekti ter splošno počutje v skupnosti. Pri vprašanjih o storitvah in
objektih ter o splošnem počutju v lokalnih skupnosti so med izbranimi občinami v obeh
sklopih najbolje odgovarjali prebivalci Mestne občine Ljubljana (3,74/5), najslabše pa
prebivalci Mestne občine Ptuj (3,43/5). V primerjavi z občinami v Avstraliji pa lahko
ugotovimo, da so pri storitvah in objektih najmanj zadovoljni prav v Avstraliji (3,30/5). V
sklopu splošnega počutja so prebivalci avstralskih občin najbolj zadovoljni (3,81/5),
najmanj pa v Mestni občini Ptuj (3,57). Pri vprašanjih o storitvah in objektih ter o
splošnem počutju v lokalni skupnosti so med izbranimi občinami v obeh sklopih najbolje
odgovarjali prebivalci Mestne občine Ljubljana, najslabše pa prebivalci Mestne občine Ptuj.
(Walton, McCrea & Leonard, 2014, str. 42-46)
Glede na zbrane podatke so prebivalci Občine Kidričevo v primerjavi s preostalima
izbranima občinama najbolj zadovoljni v petih spremenljivkah od trinajstih – ponudba za
varstvo otrok, objekti za šport in prosti čas, primernost skupnosti za majhne otroke,
primernost skupnosti za starejše in dobra kakovost življenja. Prebivalci Občine Kidričevo
pa niso bili najbolj zadovoljni predvsem z možnostmi za nakup hrane in drugih izdelkov, z
možnostmi za nakupovanje oblačil in gospodinjskih izdelkov in s primernostjo skupnosti za
54

najstnike. Občina Kidričevo bi se morala v sklopu kulturnega kapitala najbolj osredotočiti
na področje storitev in objektov, ki je bilo najslabše ocenjeno področje.
Graf 8: Kulturni kapital – storitve in objekti ter splošno počutje v skupnosti
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Prebivalci Mestne občine Ljubljana so v primerjavi z izbranima občinama bili najbolj
zadovoljni s sedmimi spremenljivkami od trinajstih. Najbolj so bili zadovoljni s šolami v
lokalni skupnosti, s kulturnimi objekti v skupnosti, z možnostmi za nakup hrane in
vsakdanjih predmetov, z možnostmi za druga nakupovanja (oblačila in gospodinjski
izdelki), medicinskimi in zdravstvenimi storitvami ter na splošno s storitvami in
zmogljivostmi lokalne skupnosti. Prebivalci so se najbolj strinjali s tem, da je lokalna
skupnost primerna za najstnike in so veseli, da živijo v tej lokalni skupnosti. Najmanj pa
so se v Mestni občini Ljubljana prebivalci strinjali s trditvijo, da je lokalna skupnost
primerna za starejše. Mestna občina Ljubljana je imela v sklopu kulturnega kapitala
najbolje ocenjeni področji, pa vendar lahko gradi na tem, da obe področji še izboljša.
V primerjavi z izbranimi občinami so bili prebivalci Mestne občine Ptuj v celoti najmanj
zadovoljni s kulturnim kapitalom (v sedmih spremenljivkah od trinajstih). Najmanj so
zadovoljni s šolami v skupnosti, s ponudbo za varstvo otrok v skupnosti, z objekti za šport
in prosti čas, s kulturnimi objekti, z medicinskimi in zdravstvenimi storitvami, na splošno s
storitvami in z zmogljivostjo skupnosti. Prebivalci so se najmanj strinjali s trditvami, da
lokalna skupnost na splošno ponuja dobro kakovost življenja in da so veseli, da živijo v tej
lokalni skupnosti. Prebivalci Mestne občine Ptuj so še najbolj zadovoljni s primernostjo
skupnosti za starejše. Mestna občina Ptuj se mora skorajda v celoti osredotočiti na vse
merjene spremenljivke kulturnega kapitala, saj so bili prebivalci v primerjavi z izbranimi
občinami najmanj zadovoljni z ravnijo kulturnega kapitala, še najmanj pa na področju
storitev in objektov.
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Graf 9: Kulturni kapital (anketni vprašalnik)
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4.3 ČLOVEŠKI KAPITAL
Skupno prebivalstvo, izobrazbena struktura, povprečna starost in število diplomantov so
statistične spremenljivke človeškega kapitala. Skupno število prebivalstva v posamezni
občini je zajeto pri spremenljivki skupnega prebivalstva. Izobrazbena struktura
predstavlja, kakšno raven izobrazbe imajo prebivalci izbranih občin. Povprečna starost
prebivalcev je predstavljena po izbranih občinah. Spremenljivka števila diplomantov pa
pomeni število diplomantov na 1000 prebivalcev v izbranih občinah.
Spremenljivki navezanost na kraj in zdravja sta bili uporabljeni v anketnem vprašalniku.
Spremenljivka navezanost na kraj je bila razdeljena na štiri spremenljivke:





počutje, da sodite v to lokalno skupnost,
veselje, da pridete nazaj v lokalno skupnost, če greste vstran,
v tej lokalni skupnosti bi radi živeli čez tri leta,
na splošno se čutite zelo povezanega z lokalno skupnostjo.

Spremenljivka o zdravju pa je bila razdeljena na sedem različnih spremenljivk:








prehrano in prehranjevalne navade,
rekreativne navade,
telesno zdravje,
duševno zdravje,
varnost delovnega mesta,
ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem,
na splošno o zdravju.

Prva statistična spremenljivka človeškega kapitala je skupno število prebivalstva. Skupno
prebivalstvo se je v Sloveniji v obdobju od leta 2010 do leta 2015 povečalo z 2.046.976 na
2.062.874 prebivalcev. Prebivalstvo v Mestni občini Ljubljana se je v tem obdobju
povečalo z 279.653 na 287.218 prebivalcev. V Občini Kidričevo in v Mestni občini Ptuj pa
se je skupno število prebivalcev zmanjšalo. V Mestni občini Ptuj se je v obdobju med 2010
in 2015 skupno prebivalstvo zmanjšalo s 23.658 na 23.153 prebivalcev, v Občini Kidričevo
pa se je število prebivalcev v tem obdobju zmanjšalo s 6.688 na 6.515 prebivalcev.
(SURS, 2015)
Izobrazbena struktura prebivalstva je druga statistična spremenljivka človeškega kapitala.
Skupna raven izobrazbe se je v Sloveniji med letoma 2011 in 2014 povečala za 0,04 % oz.
z 1.759.336 na 1.760.032. V tem obdobju se je zmanjšala stopnja izobrazbe v Občini
Kidričevo (s 5.772 na 5.685 prebivalcev) in v Mestni občini Ptuj (z 20.553 na 20.148
prebivalcev). Povečala pa se je stopnja izobrazbe v Mestni občini Ljubljana z 242.947 na
246.376 prebivalcev. V tem obdobju se je zmanjšala raven osnovnošolske izobrazbe tako
v Sloveniji (zmanjšanje za 8,38%) kot tudi v treh izbranih občinah. V letih med 2011 in
2014 se je zmanjšala tudi srednješolska izobrazba v Sloveniji in tudi v vseh izbranih
občinah. Največji preskok v tem obdobju pa je bila raven v višješolski in visokošolski
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izobrazbi, saj se je v Sloveniji struktura prebivalstva s to izobrazbo povečala za 17,54 %, v
Mestni občini Ljubljana za 15,28 %, v Mestni občini Ptuj za 15,29 % in v Občini Kidričevo
za 21,73 %. (SURS, 2015)
Povprečna starost prebivalcev je predstavljena v grafu 10 in je tretja statistična
spremenljivka človeškega kapitala. V obdobju med letoma 2010 in 2015 se je povprečna
starost prebivalcev v Sloveniji povečala z 41,4 let na 42,5 let. V Občini Kidričevo se je
povprečna starost prebivalcev povečala z 42,1 na 43,4 let. V Mestni občini Ljubljana je
bilo najmanjše povečanje, in sicer z 41,8 na 42 let. V Mestni občini Ptuj pa se je
povprečna starost prebivalcev povečala z 42,3 na 44 let. Najvišjo povprečno starost v
zbranih občinah imajo v Mestni občini Ptuj, sledita Občina Kidričevo in Mestna občina
Ljubljana, kjer je povprečna starost manjša od slovenskega povprečja. (SURS, 2015)
Graf 10: Povprečna starost prebivalcev
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Graf 11 vsebuje podatke zadnje statistične spremenljivke človeškega kapitala, in sicer
število diplomantov na 1.000 prebivalcev. Število diplomantov na 1.000 prebivalcev se je v
Sloveniji med letoma 2009 in 2013 povečalo z 8,84 na 9,11 diplomantov. V tem obdobju
se je povečalo število diplomantov tudi v Mestni občini Ptuj, in sicer z 8,83 na 9,13
diplomantov. Najvišje povečanje števila diplomantov na 1.000 prebivalcev v tem obdobju
je bilo v Občini Kidričevo, saj je bilo povečanje s 7,18 na 11,52 diplomantov. V Mestni
občini Ljubljana pa se je število diplomantov na 1.000 prebivalcev zmanjšalo z 9,4 na 8,99
prebivalcev. Glede na izbrane podatke je število diplomantov na 1.000 prebivalcev v
Občini Kidričevo in v Mestni občini Ptuj višje od slovenskega povprečja, v Mestni občini
Ljubljana pa je število manjše od povprečja. (SURS, 2015)
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Graf 11: Število diplomantov na 1000 prebivalcev
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Anketni vprašalnik o človeškem kapitalu je bil razdeljen na dva dela - navezanost na kraj
in zdravje.
Graf 13 prikazuje rezultate anketnega vprašalnika o človeškem kapitalu ob posameznih
spremenljivkah. Prebivalci Mestne občine Ljubljana so se v primerjavi z izbranimi občinami
najbolj strinjali s trditvijo, da sodijo v skupnost, v kateri živijo (3,64/5), prebivalci Mestne
občine Ptuj pa so se s to trditvijo najmanj strinjali (3,43/5). Prebivalci Občine Kidričevo so
se najbolj strinjali s trditvijo, da se veselijo tega, da se vrnejo v lokalno skupnost, ko
gredo vstran (3,76/5), prebivalci Mestne občine Ljubljana pa so se s to trditvijo najmanj
strinjali (3,60/5). S trditvijo, da bi živeli v tej skupnosti čez tri leta, so se najbolj strinjali
prebivalci Mestne občine Ljubljana (3,41/5), najmanj pa prebivalci Mestne občine Ptuj
(3,39/5). Prebivalci se na splošno čutijo najbolj povezane z lokalno skupnostjo v Mestni
občini Ljubljana (3,30/5), najmanj pa v Mestni občini Ptuj (3,14/5). S prehrano in
prehranjevalnimi navadami so najbolj zadovoljni prebivalci Mestne občine Ptuj (3,71/5),
najmanj pa prebivalci Občine Kidričevo (3,41/5). S svojimi rekreativnimi navadami so
najbolj zadovoljni v Mestni občini Ptuj (3,41/5), najmanj pa v Občini Kidričevo (3,35/5). S
svojim telesnim zdravjem so najbolj zadovoljni prebivalci Občine Kidričevo (3,69/5),
najmanj pa prebivalci Mestne občine Ljubljana (3,56/5). Prebivalci Občine Kidričevo so
najbolj zadovoljni s svojim duševnim zdravjem (4,02/5), najmanj pa prebivalci Mestne
občine Ptuj (3,71/5). Z varnostjo delovnega mesta so najbolj zadovoljni prebivalci v
Mestni občini Ptuj (3,49/5), najmanj pa v Občini Kidričevo (3,33/5). Z ravnovesjem med
poklicnim in zasebnim življenjem so najbolj zadovoljni prebivalci Mestne občine Ptuj
(3,41/5), najmanj pa prebivalci Občine Kidričevo (3,29/5). Na splošno so s svojim
zdravjem najbolj zadovoljni prebivalci Občine Kidričevo (3,92/5), najmanj pa prebivalci
Mestne občine Ptuj (3,71/5).
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Primerjava rezultatov človeškega kapitala izbranih slovenskih občin s podatki avstralske
študije je predstavljena v grafu 12. V primerjavi z izbranimi slovenskimi občinami so
prebivalci v Avstraliji precej bolj navezani na kraj in so tudi bolj zadovoljni z zdravjem. V
primerjavi samo izbranih slovenskih občin pa so v Mestni občini Ljubljana najbolj navezani
na kraj, medtem ko so v Mestni občini Ptuj najmanj navezani. V sklopu zdravja pa so v
vseh treh občinah odgovori bili zelo podobni, za malenkost so bolj kot v Občini Kidričevo
zadovoljni v Mestni občini Ptuj, v Mestni občini Ljubljani pa najmanj. (Walton, McCrea &
Leonard, 2014, str. 42-46)
Graf 12: Človeški kapital – navezanost na kraj in zdravje
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Prebivalci Občine Kidričevo so v primerjavi z ostalima izbranima občinama najbolj veseli,
ko pridejo nazaj v skupnost, ko nekam gredo. Prebivalci Občine Kidričevo so tudi najbolj
zadovoljni s svojim telesnim zdravjem in tudi z duševnim zdravjem ter so na splošno
najbolj zadovoljni s svojim zdravjem. V primerjavi z izbranimi občinami pa so prebivalci
Občine Kidričevo najmanj zadovoljni s prehrano in s prehranjevalnimi navadami ter z
rekreativnimi navadami. V primerjavi z ostalima občinama so najmanj zadovoljni z
varnostjo delovnega mesta in z ravnovesjem med poklicnim in zasebnim življenjem.
Občina Kidričevo bi se morala v sklopu človeškega kapitala osredotočiti predvsem na to,
da bi prebivalcem povečala njihovo navezanost na kraj.
Prebivalci Mestne občine Ljubljana v primerjavi z izbranima občinama najbolj občutijo, da
sodijo v to lokalno skupnost, da bi v tej lokalni skupnosti živeli čez tri leta in se na splošno
počutijo zelo povezani z lokalno skupnostjo. V primerjavi s prebivalci izbranih občin pa so
prebivalci Mestne občine Ljubljana najmanj zadovoljni s svojim telesnim zdravjem in niso
najbolj veseli, ko se vrnejo v lokalno skupnost, ko nekam gredo. Mestna občina Ljubljana
bi se morala v sklopu človeškega kapitala osredotočiti predvsem na to, da bi prebivalcem
pomagala izboljšati njihovo zdravje.
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Prebivalci Mestne občine Ptuj so v primerjavi z ostalima izbranima občinama najbolj
zadovoljni s prehrano in prehranjevalnimi navadami ter tudi z rekreativnimi navadami.
Prebivalci Mestne občine Ptuj so najbolj zadovoljni z varnostjo delovnega mesta in z
ravnovesjem med poslovnim in zasebnim življenjem. Prebivalci Mestne občine Ptuj se ne
počutijo najbolj, da sodijo v lokalno skupnost, in se na splošno ne počutijo zelo povezani z
lokalno skupnostjo ter niso zadovoljni s svojim duševnim zdravjem in na splošno s svojim
zdravjem. Mestna občina Ptuj bi se morala v sklopu človeškega kapitala osredotočiti na to,
da bi prebivalcem povečala njihovo navezanost na kraj.
Graf 13: Človeški kapital
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4.4 DRUŽBENI KAPITAL
Družbena struktura prebivalcev in delovno aktivno prebivalstvo sta statistični spremenljivki
družbenega kapitala. Demografska struktura prebivalcev predstavlja število prebivalstva v
določeni starostni skupini. Starostne skupine prebivalcev so: 0-14 let, 15-64 let in 65 let in
več. Stopnja delovne aktivnosti predstavlja delež delovno aktivnega prebivalstva v % od
delovno sposobnega prebivalstva.
Osebna varnost, sodelovanje v skupnosti, družbena interakcija, razpoloženje v skupnosti
in počutje v skupnosti v prihodnosti pa so spremenljivke, ki so bile uporabljene v
anketnem vprašalniku.
Osebna varnost je bila razdeljena na:





počutje varnosti, ko ste ponoči sami doma,
počutje varnosti pri samostojni hoji ponoči,
počutje varnosti, da se pusti ponoči avto ob cesti,
na splošno počutje varnosti v lokalni skupnosti.

Sodelovanje v skupnosti je bilo razdeljeno na:





redna pomoč v lokalni skupnosti kot prostovoljec (na primer enkrat na teden),
udeležba na nekaterih dogodkih v skupnosti v preteklem letu,
aktivno članstvo v lokalni organizaciji ali klubu,
splošno redno sodelovanje v različnih dejavnostih skupnosti.

Družbena interakcija je bila sestavljena iz:





obisk na domu,
druženje s prijatelji,
pogovori ali pisanje sporočil z mobilnim telefonom,
na splošno zadovoljstvo s količino družbene interakcije v lokalni skupnosti.

Razpoloženje v skupnosti je bilo razdeljeno na:





zanesljivost drug na drugega za pomoč v lokalni skupnosti,
prijateljski odnosi v lokalni skupnosti,
medsebojno sodelovanje prebivalcev, če obstaja resen problem,
na splošno zadovoljstvo z razpoloženjem v lokalni skupnosti.

Počutje v skupnosti v prihodnosti je bilo sestavljeno iz:



lokalna skupnost bo v času treh let na splošno ponujala dobro kakovost življenja,
v času treh let boste na splošno veseli, da živite v tej lokalni skupnosti.

Demografska struktura je prva statistična spremenljivka družbenega kapitala. V letih med
2010 in 2015 se je v Sloveniji povečala struktura prebivalstva do 14 let za 5,93 % in
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predstavlja 14,75 %-delež prebivalstva Slovenije. Struktura prebivalstva nad 65 let se je v
tem obdobju prav tako povečala, in sicer za 9,20 %, kar pomeni, da predstavlja 17,91 %
prebivalcev Slovenije. Glede na povišanje obeh drugih skupin se je zmanjšala struktura
prebivalstva med 15 in 64 letom za 2,27% in leta 2015 predstavlja 67,34 % prebivalstva
Slovenije. Struktura prebivalstva se je v Občini Kidričevo v tem obdobju povečala v
starostni skupini do 14 let za 2,85 %, kar leta 2015 predstavlja 13,83 % prebivalstva
Občine Kidričevo. Povečala se je tudi starostna skupina nad 65 let za 5,20 % in leta 2015
predstavlja 18,62 % prebivalcev Občine Kidričevo. Tako kot se je v povprečju v Sloveniji
zmanjšal delež prebivalcev v največji skupini med 15 in 64 letom, se je tudi v Občini
Kidričevo zmanjšal za 5,54 % in sedaj predstavlja 67,55 % delež vseh prebivalcev. V
Mestni občini Ljubljana se je povečala struktura prebivalcev do 14 let za 11,73, kar
predstavlja 14,40 %-delež vseh prebivalcev. Struktura prebivalcev nad 65 let se je v
Ljubljani povečala za 7,90 % in leta 2015 predstavlja 17,88 % prebivalcev. Skoraj
nespremenjena pa je v Mestni občini Ljubljana ostala struktura prebivalcev med 15 in 64
letom, in sicer se je zmanjšala za 0,22 % in leta 2015 ta struktura prebivalcev predstavlja
17,88 % prebivalcev. V Mestni občini Ptuj se je število prebivalcev do 14 let minimalno
povečalo za 0,19% in leta 2015 predstavlja 14,75 % prebivalcev. V starostni skupini nad
65 let pa je bilo povečanje za 10.99 % in sedaj predstavlja 17,91 % prebivalstva Mestne
občine Ptuj. V starostni skupini med 15 in 64 letom pa je tako kot pri ostalih dveh izbranih
občinah prišlo do zmanjšanja, in sicer za 5,83 % in leta 2015 predstavlja 67,34 %
prebivalstva. Pri vseh izbranih občinah je v obdobju med letoma 2010 in 2015 prišlo do
povečanja števila prebivalcev v starostnih skupinah do 14 let in nad 65 let in zmanjšanja v
starostni skupini nad 65 let. Največja starostna skupina med 15 in 64 letom je v vseh
občinah največja, saj zajema največje število prebivalcev, druga največja starostna
skupina je nad 65 let, najmanjša pa do 14 let. Najvišji odstotek prebivalstva do 14 let
glede na izbrane občine je leta 2015 v Mestni občini Ljubljana (14,04 %). V Mestni občini
Ljubljana je tudi najvišji odstotek prebivalcev v starosti med 15 in 64 letom, in sicer je
68,09 %. V Mestni občini Ptuj pa je glede na podatke leta 2015 najvišji delež prebivalstva
nad 65 letom, in sicer 19,58 %. (SURS, 2015)
Druga statistična spremenljivka družbenega kapitala je delovno aktivno prebivalstvo.
Število delovno aktivnih prebivalcev se je med letoma 2010 in 2014 v Sloveniji zmanjšalo
za 2,32% oz. z 818.975 na 799.958 prebivalcev. V Občini Kidričevo se je število povečalo
z 2.584 na 2.624 prebivalcev oz. za 1,55 %. V Mestni občini Ljubljana se je število
delovno aktivnih prebivalcev zmanjšalo za 2,19 % oz. s 112.576 na 110.110 prebivalcev.
V Mestni občini Ptuj pa je po zbranih podatkih v letu 2014 enako število delovno aktivnih
prebivalcev kot leta 2010, in sicer 9.016 – v letih 2011 in 2012 se je število zmanjšalo,
leta 2013 pa se je ponovno zvišalo. (SURS, 2015)
Družbeni kapital je bil v anketnem vprašalniku razdeljen na štiri različne sklope:





osebna varnost,
sodelovanje v skupnosti,
družbena interakcija,
razpoloženje v skupnosti.
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Osebna varnost je prva spremenljivka družbenega kapitala, ki je bila uporabljena v
anketnem vprašalniku in je predstavljena v grafu 14. V vseh treh izbranih občinah se
počutijo zelo varne, ko so sami doma, najbolj pa v Mestni občini Ljubljana (4,16/5). Zelo
podobni so bili odgovori tudi o tem, da se počutijo varne, ko hodijo ponoči sami zunaj –
najbolj varni se pri tem vprašanju počutijo prebivalci Mestne občine Ljubljana in Občine
Kidričevo (3,76/5), samo nekoliko manj pa prebivalci Mestne občine Ptuj (3,73/5). Pri
vprašanju, ali se počutite varni pustiti avto ponoči ob cesti, pa so bili odgovori slabši.
Najbolj se pri tem vprašanju počutijo varni prebivalci Občine Kidričevo (3,98/5), najmanj
pa prebivalci Mestne občine Ptuj (3,78/5).
Sodelovanje v skupnosti je druga spremenljivka družbenega kapitala, ki je bila
uporabljena v sklopu anketnega vprašalnika. Podatki o sodelovanju v skupnosti so
prikazani v grafu 14. Trditev, da redno pomagate v občini kot prostovoljec (na primer
enkrat na teden), je bila najslabše ocenjena. Še najbolj prebivalci pomagajo v Mestni
občini Ptuj (2,35/5), najmanj pa v Občini Kidričevo (2,20/5). Prebivalci Občine Kidričevo
se v primerjavi z izbranimi občinami najbolj udeležujejo dogodkov skupnosti (3,47/5),
najmanj pa prebivalci Mestne občine Ljubljana (3,28/5). Najmanj aktivni člani skupnosti so
prebivalci Mestne občine Ljubljana (2,38/5), nekoliko bolj aktivni pa so prebivalci Občine
Kidričevo in Mestne občine Ptuj (2,51/5). Prebivalci Mestne občine Ptuj na splošno radi
redno najbolj sodelujejo v različnih dejavnostih v skupnosti (2,51/5), najmanj pa
prebivalci Mestne občine Ljubljana (2,42/5).
Družbena interakcija je tretja spremenljivka družbenega kapitala, ki je bila vključena v
anketni vprašalnik. Rezultati ankete o družbeni interakciji so predstavljeni v grafu 15.
Prebivalci Mestne občine Ptuj v primerjavi s prebivalci ostalih izbranih občin največkrat
obiščejo koga na domu (3,98/5), najmanjkrat pa koga obiščejo prebivalci Mestne občine
Ljubljana (3,68/5). Druženje s prijatelji je bilo drugo najbolje ocenjeno vprašanje
družbene interakcije. S prijatelji se v primerjavi z izbranimi občinami najraje družijo
prebivalci Mestne občine Ljubljana (4,38/5), nekoliko manj pa prebivalci Občine Kidričevo
(4,10/5). Pogovarjanje ali pisanje sporočil z mobilnimi telefoni pa je bilo najbolje ocenjeno
vprašanje družbene interakcije. Prebivalci Mestne občine Ljubljana se v primerjavi z
preostalima izbranima občinama najraje pogovarjajo po telefonu in pišejo sporočila
(4,44/5), nekaj manj pa prebivalci Mestne občine Ptuj (4,10/5). Na vprašanje o splošnem
zadovoljstvu s količino družbene interakcije so prebivalci izbranih občin odgovarjali zelo
podobno, najbolj so s tem zadovoljni prebivalci Mestne občine Ljubljana (3,76/5), nekoliko
manj pa prebivalci Mestne občine Ptuj (3,73/5).
Graf 15 prikazuje tudi rezultate anketnega vprašalnika o razpoloženju v skupnosti.
Razpoloženje v skupnosti je zadnja spremenljivka, ki je bila uporabljena v okviru
družbenega kapitala v anketnem vprašalniku. Prebivalci Občine Kidričevo v primerjavi z
izbranimi občinami menijo, da se lahko najbolj zanesejo drug na drugega (3,45/5),
prebivalci Mestne občine Ljubljana pa nekoliko manj (3,34/5). Zelo podobno so prebivalci
izbranih občin odgovarjali na vprašanje o tem, ali imajo prijateljske odnose z ljudmi v
lokalni skupnosti – prebivalci Mestne občine Ljubljana so najbolje odgovorili (3,52/5),
prebivalci Občine Kidričevo in Mestne občine Ptuj pa nekoliko manj (3,51/5). Prebivalci
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Mestne občine Ljubljana so najbolj prepričani v to, da lahko ljudje sodelujejo skupaj, če
obstaja resen problem (3,68/5), manj pa so v to prepričani prebivalci Občine Kidričevo
(3,61/5). Prebivalci Mestne občine Ljubljana so tudi najbolj zadovoljni na splošno z
razpoloženjem v skupnosti (3,54/5), manj pa so s tem zadovoljni prebivalci Mestne občine
Ptuj (3,29/5). Prebivalci Mestne občine Ljubljana so v primerjavi z izbranimi občinami
najbolj prepričani v to, da bo lokalna skupnost v času treh let ponujala dobro kakovost
življenja (3,58/5), najmanj pa so v to prepričani prebivalci Mestne občine Ptuj (3,12/5).
Prebivalci Mestne občine Ljubljana so v primerjavi med izbranimi občinami najbolj
prepričani, da bodo v času treh let veseli, da živijo v tej skupnosti (3,58/5), najmanj pa so
v to prepričani prebivalci Mestne občine Ptuj (3,24/5).
Graf 14: Družbeni kapital – osebna varnost in sodelovanje v skupnosti
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Graf 15: Družbeni kapital – družbena interakcija in razpoloženje v skupnosti
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Skupni rezultati odgovorov anketnega vprašalnika o družbenem kapitalu prebivalcev v
izbranih občinah so v vseh posameznih delih zelo podobni in so prikazani v grafu 16.
Prebivalci Mestne občine Ljubljana so najbolj zadovoljni (3,84/5), prebivalci Mestne občine
Ptuj pa so najmanj zadovoljni (3,75/5) z osebno varnostjo v skupnosti. Sodelovanje v
skupnosti je bilo najslabše ocenjeno v primeru družbenega kapitala. Tako v Mestni občini
Ptuj in v Občini Kidričevo so še najbolj zadovoljni s sodelovanjem v skupnosti (2,67/5),
najmanj pa prebivalci Mestne občine Ljubljana (2,58/5). V Sloveniji so z družbeno
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interakcijo najbolj zadovoljni prebivalci v Mestni občini Ljubljana (4,07/5), najmanj pa
prebivalci Občine Kidričevo (3,95/5). Razpoloženje v skupnosti je najboljše ocenjeno v
Mestni občini Ljubljana, najslabše pa v Mestni občini Ptuj. V primerjavi izbranih slovenskih
občin s prebivalci občin v Avstraliji, v katerih je bila opravljena študija, lahko glede na
rezultate sklepamo, da imajo boljšo osebno varnost, bolj sodelujejo v lokalnih skupnostih
in imajo boljše razpoloženje v skupnosti. Glede na podatke izbranih občin je v Sloveniji
najbolje ocenjena družbena interakcija, v Avstraliji pa so prebivalci v primerjavi z izbranimi
slovenskimi občinami precej manj družbeno interaktivni. (Walton, McCrea & Leonard,
2014, str. 42-46)
Graf 16: Družbeni kapital – osebna varnost, sodelovanje v skupnosti, družbena
interakcija in razpoloženje v skupnosti
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Glede na zbrane podatke se prebivalci Občine Kidričevo v primerjavi s prebivalci izbranih
občin počutijo najbolj varni, če hodijo sami zvečer zunaj, počutijo se tudi na splošno
najbolj varni v skupnosti, najbolj se udeležujejo dogodkov v skupnosti, so aktivni člani
lokalnih organizacij ali klubov in se lahko najbolj zanesejo drug na drugega. Prebivalci
Občine Kidričevo pa v primerjavi z izbranimi občinami v občini ne pomagajo kot
prostovoljci, se ne počutijo varne, ko so zvečer sami doma, se manj družijo s prijatelji,
imajo manj prijateljskih odnosov v skupnosti in manj sodelujejo v skupnosti, če obstaja
resen problem. Občina Kidričevo se mora najprej osredotočiti na izboljšanje slabše
ocenjenih področij, in to predvsem na področje sodelovanja v skupnosti, ki je bilo
najslabše ocenjeno področje v okviru družbenega kapitala, in na izboljšanje razpoloženja v
skupnosti.
Prebivalci Mestne občine Ljubljana se v primerjavi z izbranimi občinami najbolj počutijo
varne, ko so sami doma, pri hoji zunaj se ponoči počutijo varni ter tudi pri puščanju avta
ponoči ob cesti se počutijo varni. Prebivalci Mestne občine Ljubljana se v primerjavi z
67

izbranimi občinami najbolj družijo s prijatelji, se največ pogovarjajo po telefonu ali pišejo
sporočila z mobilnim telefonom, so na splošno najbolj zadovoljni s količino družbene
interakcije v lokalni skupnosti, imajo prijateljske odnose z ljudmi v skupnosti, lahko
sodelujejo skupaj v primeru resnega problema, menijo, da bo na splošno lokalna skupnost
v roku treh let ponujala dobro kakovost življenja in da bodo na splošno veseli, da bodo v
roku treh let živeli v tej skupnosti. Prebivalci Mestne občine Ljubljana pa so se v primerjavi
z izbranimi občinami najmanj udeleževali dogodkov v lokalni skupnosti. Prebivalci Mestne
občine Ljubljana niso najbolj aktivni člani organizacije ali kluba v lokalni skupnosti,
gledano na splošno ne sodelujejo redno v različnih dejavnostih skupnosti, najmanj
obiskujejo koga na domu in ne morejo se tako zelo zanesti drug na drugega. Mestna
občina Ljubljana bi se morala osredotočati predvsem na izboljšanje sodelovanja v
skupnosti in razpoloženja v skupnosti, ki sta bili najslabše ocenjeni področji v okviru
družbenega kapitala.
Glede na rezultate anketnega vprašalnika prebivalci Mestne občine Ptuj v primerjavi z
izbranimi občinami najbolj redno pomagajo v občini kot prostovoljci, so aktivni člani
lokalne organizacije ali kluba, najbolj redno sodelujejo pri različnih dejavnostih skupnosti
in največkrat obiščejo koga na domu. Prebivalci Mestne občine Ptuj pa se v primerjavi z
izbranimi občinami najmanj počutijo zvečer varni sami doma, ne počutijo se najbolj varni
hoditi ponoči sami, ne počutijo se najbolj varni, da bi pustili avto zvečer ob cesti, in se na
splošno počutijo najmanj varni v skupnosti. Prebivalci Mestne občine Ptuj se manj
pogovarjajo in pišejo sporočila z mobilnim telefonom, na splošno so manj zadovoljni s
količino družbene interakcije, so manj na splošno zadovoljni z razpoloženjem v lokalni
skupnosti. V primerjavi z izbranimi občinami so prebivalci Mestne občine Ptuj najmanj
prepričani, da bo lokalna skupnost v roku treh let na splošno ponujala dobro kakovost
življenja in da bodo v roku treh let veseli, da živijo v tej lokalni skupnosti. Prav tako kot
ostali dve izbrani občini bi se morala Mestna občina Ptuj v okviru družbenega kapitala
osredotočiti na izboljšanje najslabše ocenjenih področij, ki sta sodelovanje v skupnosti in
razpoloženje v skupnosti.

4.5 POLITIČNI KAPITAL
Volilna udeležba in obseg sofinanciranja sta statistični spremenljivki političnega kapitala.
Volilna udeležba predstavlja odstotek volivcev, ki so odšli na volitve. Obseg sofinanciranja
investicij iz državnega proračuna pomeni obseg sofinanciranja posamezne investicije v
občini iz državnega proračuna po 24. a členu Zakona o financiranju občin. Neposreden
uporabnik državnega proračuna, ki je pristojen za investicijo, izda občini sklep, s katerim
določi obseg sofinanciranja investicije iz državnega proračuna. Obseg sofinanciranja
posameznih občin iz državnega proračuna se določi na podlagi razvitosti občin.
Odločanje in glas prebivalcev, zaupanje v skupnost in ukrepi v skupnosti so spremenljivke,
ki so bile uporabljene v anketnem vprašalniku.
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Odločanje in glas prebivalcev je bilo razdeljeno na trditve, da:




občinski svet obvešča prebivalce glede pomembnih dogodkov,
obstajajo možnosti, da je glas slišan v zvezi z vprašanji, ki so pomembna,
je splošno zadovoljstvo s tem, kako se sprejemajo odločitve, ki vplivajo na lokalno
skupnost.

Zaupanje v skupnost je bilo razdeljeno na trditve, da:





obstajajo voditelji v lokalni skupnosti, katerim lahko zaupam,
lahko na splošno zaupate ljudem, ki jih vidite v lokalni skupnosti,
je na splošno zadovoljstvo s stopnjo zaupanja v lokalni skupnosti,
zaupate državni vladi.

Ukrepi v skupnosti so bili razdeljeni na trditve, da:









je prihodnost lokalne skupnosti dobro načrtovana za kraj in okolje,
je v lokalni skupnosti primerno vodenje za soočanje s spremembami,
je dostopnost v skupnosti do pomembnih informacij za učinkovito spopadanje s
spremembami,
so v lokalni skupnosti ključni ljudje, ki poznajo prave ljudi, da pomagajo narediti
stvari,
je lokalna skupnost sposobna podpirati svoje prostovoljce na dolgi rok,
lahko lokalna skupnost vztraja, da najde rešitve za svoje težave,
med različnimi skupinami v skupnosti obstajajo dobri delovni odnosi,
je na splošno zadovoljstvo s tem, kako se skupnost odziva na spremembe.

Volilna udeležba je prva statistična spremenljivka političnega kapitala, ki je predstavljena v
grafu 17. V Sloveniji so bile v letih 2010 in 2014 lokalne volitve. V letu 2014 je bila volilna
udeležba v prvem krogu volitev glede na leto 2010 skorajda nespremenjena – povečala se
je za 1,03 % oz. s 50,98 % na 51,51 %. Povečala se je tudi volilna udeležba v Občini
Kidričevo s 55,98 % na 57,16 % (oz. za 2,11 %) in v Mestni občini Ptuj s 48,47 % na
49,96 % (oz. za 3,07 %). V Mestni občini Ljubljana pa se je volilna udeležba zmanjšala za
skoraj četrtino s 44,79 % na 35,92 % (oz. za 19,80 %), kar pomeni, da je bila v
primerjavi z ostalima izbranima občinama precej nižja volilna udeležba. (SURS, 2015)
Obseg sofinanciranja investicij iz državnega proračuna je druga statistična spremenljivka.
Podatki o obsegu financiranja investicij iz državnega proračuna so prikazani v grafu 18. V
letih od 2009 do 2015 se je pri izbranih slovenskih lokalnih skupnostih spremenil obseg
sofinanciranja investicij v Občini Kidričevo s 70 % na 80 %, pri ostalih dveh Mestnih
občinah Ptuj (90 %) in Ljubljana (60 %) pa je obseg sofinanciranja ostal nespremenjen.
(MJU, 2015)
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Graf 17: Volilna udeležba (%) v prvem krogu lokalnih volitev
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Graf 18: Obseg sofinanciranja investicij iz državnega proračuna (24.a člen ZFO-1) v %
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Politični kapital je bil v anketnem vprašalniku razdeljen na tri sklope:




odločanje in glas prebivalcev,
zaupanje v lokalni skupnosti,
ukrepi v lokalni skupnosti.

70

90%

Rezultati anketnega vprašalnika v sklopu odločanja in glasu prebivalcev, ki predstavlja
politični kapital, so prikazani v grafu 19. Prebivalci Občine Kidričevo v primerjavi s
preostalima izbranima občinama se najbolj strinjajo s tem, da občinski svet obvešča
prebivalce glede pomembnih dogodkov (3,47/5), prebivalci Mestne občine Ptuj pa se
najmanj strinjajo s tem (3,00/5). Prebivalci Občine Kidričevo se tudi najbolj strinjajo s
tem, da obstajajo možnosti za to, da je njihov glas slišan v zvezi z vprašanji, ki so
pomembna za njih (3,06/5), prebivalci Mestne občine Ptuj pa se tudi pri tem vprašanju
najmanj strinjajo s tem (2,55/5). S tem, kako se sprejemajo odločitve, ki vplivajo na
lokalno skupnost, se najbolj strinjajo prebivalci Občine Kidričevo (2,86/5), najmanj pa se s
tem strinjajo prebivalci Mestne občine Ptuj (2,31/5).
Zaupanje v lokalni skupnosti je druga spremenljivka političnega kapitala v sklopu
anketnega vprašalnika. Rezultati o zaupanju v lokalni skupnosti v anketnem vprašalniku so
predstavljeni v grafu 19. Prebivalci Občine Kidričevo najbolj verjamejo v to, da obstajajo v
lokalni skupnosti voditelji, katerim lahko zaupajo (3,00/5), najmanj pa se s tem strinjajo
prebivalci Mestne občine Ptuj (2,65/5). Prebivalci Mestne občine Ljubljana na splošno
najbolj zaupajo ljudem, ki jih vidijo v skupnosti (3,10/5), najmanj pa jim zaupajo
prebivalci Mestne občine Ptuj (2,73/5). Prebivalci Mestne občine Ljubljana so tudi na
splošno najbolj zadovoljni s stopnjo zaupanja v lokalni skupnosti (2,57/5), najmanj pa so s
tem zadovoljni prebivalci v Mestni občini Ptuj (2,57/5). Zaupanje državni vladi je bilo
najslabše ocenjeno vprašanje v sklopu zaupanja v lokalni skupnosti, in sicer so ga v
povprečju prebivalci vseh izbranih občin zelo negativno ocenili. Še najbolj je zaupanje
visoko v Mestni občini Ljubljana (2,24/5), najmanj pa državni vladi zaupajo prebivalci
Občine Kidričevo (1,76/5).
Ukrepi v lokalni skupnosti so bili zadnja spremenljivka političnega kapitala v anketnem
vprašalniku. Rezultati ukrepov v lokalni skupnosti so prikazani v grafu 20. Prebivalci
Mestne občine Ljubljana so se v primerjavi z izbranimi občinami najbolj strinjali s tem, da
je prihodnost lokalne skupnosti dobro načrtovana za kraj in okolje (3,26/5), najmanj pa so
se s tem strinjali prebivalci Mestne občine Ptuj (2,53/5). Prebivalci Občine Kidričevo in
Mestne občine Ljubljana so se najbolj strinjali s tem, da je v lokalni skupnosti primerno
vodenje za soočanje s spremembami (3,06/5), prebivalci Mestne občine Ptuj pa se niso
najbolj strinjali s tem (2,63/5). Prebivalci Občine Kidričevo so najbolj prepričani v to, da so
v lokalni skupnosti ključni ljudje, ki poznajo prave ljudi, da pomagajo s sredstvi (3,26/5),
prebivalci Mestne občine Ptuj pa se s tem ne strinjajo najbolj (2,80/5). Prebivalci Občine
Kidričevo so najbolj prepričani v to, da je lokalna skupnost sposobna podpirati svoje
prostovoljce na dolgi rok (3,06//5), prebivalci Mestne občine Ptuj pa se s tem najmanj
strinjajo (2,82/5). Prebivalci Mestne občine Ptuj pa so najbolj prepričani, da lahko lokalna
skupnost vztraja, da najde rešitve za svoje težave (3,20/5), prebivalci Občine Kidričevo pa
se s tem najmanj strinjajo (3,02/5). Prebivalci Mestne občine Ljubljana so najbolj
prepričani v to, da med različnimi skupinami v občini obstajajo dobri delovni odnosi
(3,26/5), najmanj pa so v to prepričani prebivalci Mestne občine Ptuj (2,96/5). Na splošno
so s tem, kako se skupnost odziva na spremembe, zadovoljni prebivalci Mestne občine
Ljubljana (3,14/5), najmanj pa so s tem zadovoljni prebivalci Mestne občine Ptuj (2,55/5).
71

Graf 19: Politični kapital
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Graf 20: Politični kapital
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Rezultati anketnega vprašalnika o odločanju in glasu prebivalcev so prikazani v grafu 21. Z
odločanjem in glasom prebivalcev so najbolj zadovoljni prebivalci v Občini Kidričevo,
najmanj pa v Mestni občini Ptuj. Prebivalci v lokalnih skupnostih v Avstraliji so v primerjavi
z Občino Kidričevo in Mestno občino Ljubljana manj zadovoljni. So pa prebivalci v lokalnih
skupnostih v Avstraliji bolj zadovoljni v primerjavi z izbranimi slovenskimi občinami v obeh
preostalih sklopih – zaupanje v lokalni skupnosti in z ukrepi v lokalni skupnosti. Gledano
samo na izbrane slovenske občine imajo prebivalci Mestne občine Ljubljana največje
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zaupanje v lokalni skupnosti in so najbolj zadovoljni z ukrepi v lokalni skupnosti.
Najmanjše zaupanje v lokalni skupnosti ter najmanj zadovoljstva z ukrepi v lokalni
skupnosti pa imajo prebivalci Mestne občine Ptuj. (Walton, McCrea & Leonard, 2014, str.
42-46)
Graf 21: Politični kapital – odločanje in glas prebivalcev, zaupanje v lokalni skupnosti
ter ukrepi v lokalni skupnosti
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Prebivalci Občine Kidričevo so se glede na rezultate anketnega vprašalnika v primerjavi z
izbranima občinama najbolj strinjali s tem, da jih občinski svet obvešča glede pomembnih
dogodkov, da obstajajo možnosti za to, da je njihov glas slišan. Najbolj so bili tudi
zadovoljni s tem, kako se sprejemajo odločitve, ki vplivajo na skupnost, in da obstajajo
voditelji skupnosti, ki jim lahko zaupajo. Prebivalci Občine Kidričevo menijo tudi, da je v
lokalni skupnosti primerno vodenje za soočanje s spremembami, da lahko lokalna
skupnost dostopa do pomembnih informacij za učinkovito spodbadanje s spremembami
ter da so v lokalni skupnosti ključni ljudje, ki poznajo prave ljudi, da pomagajo s sredstvi,
in da je lokalna skupnost sposobna podpirati svoje prostovoljce na dolgi rok. Najmanj pa
prebivalci Občine Kidričevo v primerjavi z izbranima občinama zaupajo državni vladi in da
lokalna skupnost vztraja, da najde rešitve za svoje težave. Občina Kidričevo se mora
najbolj osredotočiti na izboljšanje zaupanja v lokalni skupnosti.
Prebivalci Mestne občine Ljubljana so v primerjavi rezultatov anketnega vprašalnika v
sklopu političnega kapitala najbolj zadovoljni s stopnjo zaupanja v lokalni skupnosti in na
splošno s tem, kako se skupnost odziva na spremembe. Prebivalci Mestne občine
Ljubljana na splošno najbolj zaupajo ljudem, ki jih vidijo v lokalni skupnosti, in se najbolj
strinjajo s tem, da je prihodnost skupnosti dobro načrtovana in da je v lokalni skupnosti
primerno vodenje za soočanje s spremembami. Tudi s trditvijo, da med različnimi
skupinami v skupnosti obstajajo dobri delovni odnosi, se najbolj strinjajo prebivalci
Mestne občine Ljubljana. Zaupanje državni vladi je tudi med prebivalci Mestne občine
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Ljubljana zelo nizko, pa vendar je večje kot pri izbranih občinah. Mestna občina Ljubljana
bi se glede na rezultate anketnega vprašalnika morala osredotočiti predvsem na
izboljšanje zaupanja v skupnosti.
Prebivalci Mestne občine Ptuj so skoraj vsa vprašanja v okviru političnega kapitala v
primerjavi z izbranima občinama ocenili najslabše. Edina trditev, ki je bila najbolje
ocenjena, je ta, da lokalna skupnost lahko vztraja, da najde rešitve za svoje težave. Na
trditev, ki je bila najslabše ocenjena v okviru političnega kapitala, da lahko zaupajo
državni vladi, so odgovorili nekoliko bolje kot prebivalci Občine Kidričevo, pa vendar je
mnenje izrazito negativno. Na vse preostale trditve so prebivalci Mestne občine Ptuj – da
občinski svet obvešča prebivalce glede pomembnih dogodkov, da obstajajo možnosti, da
je njihov glas slišan v zvezi z vprašanji, ki so za njih pomembna, da so na splošno
zadovoljni s tem, kako se sprejemajo odločitve, ki vplivajo na lokalno skupnost, da
obstajajo voditelji lokalne skupnosti, ki jim lahko zaupajo, da na splošno lahko zaupajo
ljudem, ki jih vidijo v lokalni skupnost, da so na splošno zadovoljni s stopnjo zaupanja v
lokalni skupnosti, da je prihodnost skupnosti dobro načrtovana za kraj in okolje, da je v
lokalni skupnosti primerno vodenje za soočanje s premembami, da skupnost lahko
dostopa do pomembnih informacij za učinkovito spopadanje s spremembami, da so v
lokalni skupnosti ključni ljudje, ki poznajo prave ljudi, da pomagajo s sredstvi, da je
lokalna skupnost sposobna podpirati svoje prostovoljce na dolgi rok, da med različnimi
skupinami ljudi v skupnosti obstajajo dobri delovni odnosi in da so na splošno zadovoljni s
tem, kako se skupnost odziva na spremembe – odgovorili slabše kot prebivalci izbranih
občin.

4.6 INFRASTRUKTURNI KAPITAL
Število stanovanj in prenočitvenih zmogljivosti sta statistični spremenljivki
infrastrukturnega kapitala. Število stanovanj je ocena števila dokončanih stanovanj v
posameznem letu v izbrani občini. Število prenočitvenih zmogljivosti pa predstavlja število
ležišč, ki so na voljo v posamezni turistični občini.
Infrastruktura in ceste pa sta spremenljivki infrastrukturnega kapitala, ki sta bili
uporabljeni v anketnem vprašalniku.
Infrastruktura je bila razdeljena na:




čistočo v lokalni skupnosti,
zelenje in parki v lokalni skupnosti,
na splošno videz mesta.

Spremenljivka cest pa je bila razdeljena na:



stanje cest v lokalni skupnosti,
varnost na cestah,
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količino prometa na cestah v lokalni skupnosti,
splošno stanje cest.

Prva statistična spremenljivka infrastrukturnega kapitala je ocena števila dokončanih
stanovanj. V letih med 2010 in 2014 se je v Sloveniji zmanjšalo število dokončanih
stanovanj s 6.355 na 3.163 oz. za 50,23 %. V Mestni občini Ljubljana je bilo zmanjšanje
6,90 % oz. s 464 na 432 stanovanj. V Mestni občini Ptuj je število zmanjšano z 29 na 17
stanovanj oz. za 41,38 %, v Občini Kidričevo pa je bilo zmanjšanje s 7 na 2 stanovanji oz.
za 71,43 %. (SURS, 2015)
Skupno število prenočitvenih zmogljivosti se je v Sloveniji med letoma 2010 in 2014
povečalo s 117.947 na 123.235 ležišč oz. za 4,48 %. V Mestni občini Ptuj se je število
ležišč v tem obdobju povečalo za 13,88 % oz. s 1.218 na 1387. V Mestni občini Ljubljana
pa se je v tem obdobju skupno število ležišč povečalo z 8.186 na 9.597 oz. za 17,24 %.
Za občino Kidričevo pa za to statistično spremenljivko ni podatkov. (SURS, 2015)
Infrastruktura je bila prva spremenljivka infrastrukturnega kapitala v anketnem
vprašalniku. Rezultati anketnega vprašalnika o infrastrukturi so prikazani v grafu 22. S
čistočo v lokalni skupnosti so bili v primerjavi z izbranimi občinami najbolj zadovoljni
prebivalci Mestne občine Ljubljana (3,80/5), najmanj pa prebivalci Občine Kidričevo
(3,53/5). Tudi z zelenjem in s parki v lokalni skupnosti so bili najbolj zadovoljni prebivalci
Mestne občine Ljubljana (3,92/5), najmanj pa prebivalci Mestne občine Ptuj (3,43/5). Z
videzom mesta so bili najbolj zadovoljni prebivalci Mestne občine Ljubljana (3,96/5),
najmanj pa prebivalci Mestne občine Ptuj (3,27/5).
Ceste so bile druga spremenljivka infrastrukturnega kapitala v okviru anketnega
vprašalnika. S stanjem cest so prebivalci izbranih občin nezadovoljni, še najbolj pa so
njimi zadovoljni prebivalci Mestne občine Ljubljana (2,78/5). S stanjem cest pa so precej
nezadovoljni prebivalci Mestne občine Ptuj (1,96/5). Z varnostjo na cestah so najbolj
zadovoljni prebivalci Mestne občine Ljubljana (3,06/5), najmanj pa prebivalci Mestne
občine Ptuj (2,61/5). Prebivalci Občine Kidričevo so v primerjavi z izbranima občinama
najbolj zadovoljni s količino prometa na cestah v lokalni skupnosti (3,06/5), najmanj pa so
s tem zadovoljni prebivalci Mestne občine Ljubljana (2,68/5). Na splošno so s stanjem
cest najbolj zadovoljni prebivalci Občine Kidričevo (2,71/5), najmanj pa so s splošnim
stanjem cest zadovoljni prebivalci Mestne občine Ptuj (2,04/5).
Podatki anketnega vprašalnika o infrastrukturi so predstavljeni v grafu 23. Z infrastrukturo
so v izbranih slovenskih občinah najbolj zadovoljni v Mestni občini Ljubljana, najmanj pa v
Mestni občini Ptuj. Anketiranci so ceste ocenjevali slabše kot infrastrukturo, za malenkost
pa so bolj zadovoljni z njimi v Občini Kidričevo kot v Mestni občini Ljubljana. Najslabše
zadovoljstvo s cestami pa so izrazili v Mestni občini Ptuj. V primerjavi z izbrani slovenskimi
občinami so prebivalci avstralskih občin podobno ocenjevali tako zadovoljstvo z
infrastrukturo kot zadovoljstvo s cestami. Tako kot v izbranih slovenskih občinah so
prebivalci občin v Avstraliji precej nezadovoljni s cestami v lokalni skupnosti. (Walton,
McCrea & Leonard, 2014, str. 42-46)
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Graf 23: Infrastrukturni kapital – infrastruktura in ceste
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Prebivalci Občine Kidričevo so bili v sklopu infrastrukturnega kapitala v anketnem
vprašalniku najbolj zadovoljni s količino prometa na cestah v lokalni skupnosti in na
splošno s stanjem cest. Prebivalci Občine Kidričevo pa so bili v primerjavi z izbranima
občinama najbolj nezadovoljni s čistočo v lokalni skupnosti. Občina Kidričevo bi se morala
glede na rezultate anketnega vprašalnika v okviru infrastrukturnega kapitala osredotočiti
predvsem na izboljšanje cest.
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Prebivalci Mestne občine Ljubljana so bili v primerjavi z izbranima občinama v sklopu
infrastrukturnega kapitala najbolj zadovoljni s čistočo v lokalni skupnosti. Tudi z zelenjem
in parki v lokalni skupnosti ter na splošno z videzom mesta so bili najbolj zadovoljni
prebivalci Mestne občine Ljubljana. Z varnostjo na cestah in s stanjem cest v lokalni
skupnosti so v primerjavi z izbranimi občinami najbolj zadovoljni prebivalci Mestne občine
Ljubljana. Mestna občina Ljubljana bi se gledano na infrastrukturni kapital morala v
prihodnje osredotočiti na izboljšanje cest.
Prebivalci Mestne občine Ptuj so v sklopu infrastrukturnega kapitala v primerjavi z
izbranimi občinami najmanj zadovoljni tako z infrastrukturo kot s cestami. Gledano na vse
trditve so prebivalci Mestne občine Ptuj še najbolj zadovoljni s čistočo v lokalni skupnosti.
Najmanj pa so prebivalci Mestne občine Ptuj zadovoljni s stanjem cest v lokalni skupnosti,
z varnostjo na cestah v lokalni skupnosti, na splošno s stanjem cest, na splošno z videzom
mesta in z zelenjem in parki v lokalni skupnosti. Mestna občine Ptuj bi se tako kot obe
izbrani občini morala osredotočiti predvsem na izboljšanje cest.

4.7 FINANČNI KAPITAL
Število podjetij in število brezposelnih sta statistični spremenljivki finančnega kapitala.
Število podjetij pomeni število registriranih pravnih ali fizičnih oseb, ki so med letom
opazovanja izkazale prihodek, ali zaposlene osebe oziroma osebe, ki delajo v izbrani
občini. Stopnja registrirane brezposelnosti pomeni odstotek registriranih brezposelnih oseb
med aktivnim prebivalstvom.
Dohodki ter zaposlitvene in poslovne priložnosti sta spremenljivki finančnega kapitala, ki
sta bili uporabljeni v anketnem vprašalniku.
Dohodki so bili v anketnem vprašalniku sestavljeni iz trditev, da:





ima prebivalec dovolj velik dohodek, da se pokrijejo stroški gospodinjstva,
ima prebivalec dovolj velik dohodek za življenjski slog, ki ga želi,
ima najemnina ali odplačilo hipoteke močan vpliv na gospodinjske finance,
je prebivalec na splošno zadovoljen s tem, da njegov dohodek pokriva življenjske
stroške.

Število podjetij je prva statistična spremenljivka finančnega kapitala. Število podjetij se je
v Sloveniji med letoma 2009 in 2013 povečalo za 13,15 % oz. s 160.931 na 182.089
podjetij. Tudi v vseh treh izbranih občinah se je v tem obdobju število podjetij povečalo. V
Občini Kidričevo se je število podjetij povečalo s 384 na 440 oz. za 14,58 %. Za 13,76 %
oz. s 33.223 na 37.796 se je povečalo število podjetij v Mestni občini Ljubljana. V Mestni
občini Ptuj pa se je število podjetij povečalo z 2.042 na 2.208 oz. za 8,13 %. (SURS,
2015)
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Druga statistična spremenljivka finančnega kapitala je stopnja registrirane brezposelnosti.
Podatki o stopnji registrirane brezposelnosti so prikazani v grafu 24. Stopnja registrirane
brezposelnosti se je v Sloveniji med letoma 2010 in 2014 povečala za 22,43 % oz. z 10,7
na 13,1 odstotka. V Mestni občini Ljubljana je bilo v tem obdobju večje povečanje za
43,48 % oz. z 9,2 na 13,2 odstotka. V Občini Kidričevo in Mestni občini Ptuj pa je število
brezposelnosti upadlo – v Občini Kidričevo za 3,60 % oz. z 11,1 na 10,7 odstotka in v
Mestni občini Ptuj za 5,56 % oz. z 12,6 na 11,9 odstotka. Občina Kidričevo in Mestna
občina Ptuj imata po zbranih podatkih nižjo stopnjo brezposelnosti, kot je v povprečju v
Sloveniji, Mestna občina Ljubljana pa višjo. (SURS, 2015)
Graf 24: Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
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Dohodki so prva spremenljivka finančnega kapitala, ki je bila uporabljena v anketnem
vprašalniku. Rezultati anketnega vprašalnika o dohodkih so prikazani v grafu 25. Prebivalci
Občine Kidričevo v primerjavi z izbranimi občinami se najbolj strinjajo s trditvijo, da je
njihov dohodek dovolj velik, da se pokrijejo stroški gospodinjstva (3,12/5), najmanj pa se
s tem strinjajo prebivalci Mestne občine Ljubljana (2,88/5). Na trditev, da je dohodek
dovolj velik za življenjski slog, ki si ga želijo, so prebivalci izbranih občin odgovarjali zelo
podobno – najbolj se s to trditvijo strinjajo prebivalci Mestne občine Ljubljana, nekoliko
manj pa se s tem strinjajo prebivalci Občine Kidričevo in Mestne občine Ptuj (2,49/5).
Prebivalci Mestne občine Ljubljana se najbolj strinjajo s trditvijo, da najemnina ali
odplačila hipoteke močno vplivajo na gospodinjske finance (3,36/5), najmanj pa se s tem
strinjajo prebivalci Mestne občine Ptuj (2,75/5). Prebivalci izbranih občin so podobno
odgovorili tudi na trditev, da so na splošno zadovoljni s tem, da njihov dohodek pokriva
življenjske stroške – najbolj se s tem strinjajo prebivalci Občine Kidričevo (3,16/5),
najmanj pa prebivalci Mestne občine Ptuj (3,10/5).
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Graf 25 prikazuje tudi rezultate anketnega vprašalnika o zaposlitvenih in poslovnih
priložnostih, ki so druga spremenljivka finančnega kapitala, ki je bila uporabljena v
anketnem vprašalniku. Na trditev o tem, da obstajajo dobre možnosti za zaposlitev v
lokalni skupnosti, so prebivalci izbranih občin odgovorili precej negativno, še najbolj so se
s trditvijo strinjali prebivalci Občine Kidričevo, precej manj pa so se s tem strinjali
prebivalci Mestne občine Ptuj (1,84/5). Z zadnjo trditvijo, da so na splošno zadovoljni z
zaposlitvenimi in poslovnimi priložnostmi v lokalni skupnosti, so se najbolj strinjali
prebivalci Občine Kidričevo (2,53/5), najmanj pa so se s tem strinjali prebivalci Mestne
občine Ptuj (1,94/5).
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Graf 26 prikazuje primerjavo rezultatov anketnega vprašalnika v izbranih občinah z
avstralskimi. Gledano na oba sklopa finančnega kapitala, ki sta bila uporabljena v
anketnem vprašalniku, so v vseh treh izbranih slovenskih občinah prebivalci odgovarjali
zelo podobno. Še najbolj so v obeh sklopih zadovoljni prebivalci Mestne občine Ljubljana,
najmanj pa v Mestni občini Ptuj. Na drugi sklop vprašanj o zaposlitvenih in poslovnih
priložnostih so prebivalci izbranih občin odgovarjali precej negativno. Primerjava
pridobljenih rezultatov anketnega vprašalnika v izbranih slovenskih občinah z avstralskimi
kaže na to, da so prebivalci v Avstraliji precej bolj zadovoljni z dohodki in zaposlitvenimi
ter s poslovnimi priložnostmi. (Walton, McCrea & Leonard, 2014, str. 42-46)
Prebivalci Občine Kidričevo se v primerjavi z izbranimi občinami v okviru finančnega
kapitala najbolj strinjajo s tem, da je njihov dohodek dovolj velik, da se pokrijejo stroški
gospodinjstva, ter se na splošno najbolj strinjajo s tem, da njihov dohodek pokriva
življenjske stroške. Prebivalci Občine Kidričevo pa se najmanj strinjajo s tem, da je njihov
dohodek dovolj velik za življenjski slog, ki si ga želijo. Občina Kidričevo bi se morala glede
na rezultate ankete osredotočiti na to, da bi povečala zaposlitvene in poslovne priložnosti.
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Prebivalci Mestne občine Ljubljana se v primerjavi z izbranimi občinami najbolj strinjajo s
tem, da je njihov dohodek dovolj velik za življenjski slog, ki ga želijo, in tudi s tem, da
najemnina ali odplačilo hipoteke močno vplivata na gospodinjske finance. Prebivalci
Mestne občine Ljubljana se najmanj strinjajo s trditvijo, da je njihov dohodek dovolj velik,
da se pokrijejo stroški gospodinjstva. Mestna občina Ljubljana bi se tako kot Občina
Kidričevo morala osredotočiti na izboljšanje zaposlitvenih in poslovnih priložnosti.
Prebivalci Mestne občine Ptuj so v primerjavi med izbranimi občinami najmanj zadovoljni
tako z dohodki kot z zaposlitvenimi in s poslovnimi priložnostmi. Izmed vseh trditev so
prebivalci Mestne občine Ptuj še najbolj zadovoljni s tem, da njihov dohodek pokriva
življenjske stroške, in s tem, da je dohodek dovolj velik, da se pokrijejo stroški
gospodinjstva. Najmanj pa se prebivalci Mestne občine Ptuj strinjajo s tem, da je njihov
dohodek dovolj velik za življenjski slog, ki si ga želijo, da najemnina in odplačilo hipoteke
možno vplivata na gospodinjske finance in da so na splošno zadovoljni z zaposlitvenimi in
s poslovnimi priložnostmi v lokalni skupnosti. Prebivalci Mestne občine Ptuj se tudi
najmanj strinjajo s tem, da obstajajo dobre možnosti za zaposlitev v lokalni skupnosti.
Tako kot obe izbrani občini se mora tudi Mestna občina Ptuj osredotočiti predvsem na
izboljšanje zaposlitvenih in poslovnih priložnosti v lokalni skupnosti.
Graf 26: Finančni kapital: dohodki ter zaposlitvene in poslovne priložnosti
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4.8 SKUPNI REZULTATI ANKETNEGA VPRAŠALNIKA
Stopnja zadovoljstva v izbranih občinah v Sloveniji (Občina Kidričevo, Mestna občina
Ljubljana in Mestna občina Ptuj) je v povprečju dosegla rezultat 3,2/5. V primerjavi z
Zahodno regijo v Avstraliji so občani slovenskih občin nekoliko manj zadovoljni, saj je v
Avstraliji bil rezultat 3,34/5. Med izbranimi slovenskimi občinami je prišlo do majhnih
razlik, čeprav so bili v Mestni občini Ptuj v povprečju nekoliko nižji rezultati kot v
preostalih dveh občinah. Zaznane so bile tudi razlike glede na starost, spol, socialni status
in na stopnjo izobrazbe prebivalcev v posameznih vrstah kapitalov. Glede na rezultate
ankete bi se morale občine osredotočiti predvsem na:








izboljšanje zaposlitvenih in poslovnih priložnosti,
povečanje zaupanja v lokalni skupnosti,
izboljšanje sodelovanja v skupnosti,
izboljšanje cestne infrastrukture,
vključevanje prebivalcev pri odločitvah,
povečanje dohodkov prebivalcev,
izboljšati raven ravnanja z okoljem.

Občine bodo tako morale še naprej izboljševati cestno infrastrukturo, da bodo prebivalci
zadovoljni z varnostjo cest, obsegom prometa in s stanjem cest. Obstaja tudi prostor za
povečanje sodelovanja prebivalcev pri sprejemanju odločitev, ki bodo vplivale na skupnost
v prihodnosti. Prebivalcem je potrebno zagotoviti, da se počutijo, da imajo glas in da
sodelujejo pri sprejemanju odločitev, ki so pomembe za njih. Na ta način se tako lahko
pomaga zagotoviti pošten postopek in se krepi rezultate odločanja. Takšno sodelovanje
pomaga pri oblikovanju zaupanja prebivalcev z različnimi organi skupnosti, pri katerih se
zaupanje v skupnosti ni izkazalo kot dobro v opravljeni anketi.
Glede na izbrane sklope v posameznih vrstah kapitala je Mestna občina Ptuj dosegla
slabše rezultate od Mestne občine Ljubljana in Občine Kidričevo v kar 14 od 17 sklopov.
Prebivalci Mestne občine Ljubljana pa so glede na ostali dve občini najbolj zadovoljni v 10
od 17 sklopov.

4.9 PREVERJANJE HIPOTEZ
Izhodišče za postavitev hipotez je bila primerjava lokalnih skupnosti v Sloveniji z drugimi
državami. Pri preverjanju hipotez sem uporabila rezultate opravljene ankete v izbranih
slovenskih lokalnih skupnostih, rezultate predhodno opravljene študije lokalnih skupnosti v
Avstraliji in indeks ISSO v izbranih lokalnih skupnostih v Sloveniji.
4.9.1

HIPOTEZA 1

Pri prvi hipotezi želim preveriti ali je vrednost kapitalov lokalnih skupnosti v Avstraliji višja
kot v izbranih slovenskih lokalnih skupnostih. Tako postavimo alternativno hipotezo, ki
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pravi, da je vrednost kapitalov lokalnih skupnosti v Avstraliji višja kot v izbranih lokalnih
skupnostih v Sloveniji. H0 (ničelna hipoteza): Vrednost kapitala v lokalnih skupnostih v
Avstraliji je nižja ali enaka v primerjavi z izbranimi lokalnimi skupnostmi v Sloveniji. H1
(alternativna hipoteza): Vrednost kapitala v lokalnih skupnostih v Avstraliji je višja v
primerjavi z izbranimi lokalnimi skupnostmi v Sloveniji. Trditev ki jo analiziramo označimo
kot spremenljivko Y, rezultate lokalnih skupnostih v Avstraliji z MY1 ter izbranih lokalnih
skupnosti z MY2, lahko formalno zapišemo:
H0: MY1 ≤ MY2
ter
H1: MY1 > MY2
Aritmetične sredine posameznih vrst kapitala v izbranih lokalnih skupnosti v Sloveniji so
bile primerjanje z lokalnimi skupnostmi v Avstraliji s t testom v programu SPSS. V prilogi 3
so predstavljene statistične značilnosti zbranih podatkov. Leva enostranska statistična
značilnost, pokaže, da lahko ničelno hipotezo, da so vrednosti v Avstraliji manjše ali enake
tistim v izbranih lokalnih skupnostih v Sloveniji, zavrnemo pri človeškem kapitalu (p oz.
statistična značilnost=,000, t=-8,971 in df oz. stopnja prostosti=151), družbenem kapitalu
(p=,007, t= -2,483 in df=151), političnem kapitalu (p=,001, t=-3,248 in df=151) in
finančnem kapitalu (p=,000, t=-12,303 in df=151). Za naravni kapital lahko ugotovimo da
med vrednostmi kapitalov v Avstraliji in izbranimi lokalnimi skupnostmi v Sloveniji ni
statistično značilne razlike (p=,317, t=1,004 in df =151). Na osnovi desne enostranske
statistične značilnosti lahko ugotovimo, da sta vrednosti kulturnega kapitala (p=,009,
t=2,387 in df=151) in infrastrukturnega kapital (p=,001, t=3,065 in df=151) v izbranih
občinah v Sloveniji statistično značilno večji kot aritmetični sredini za Avstralijo.
Glede na rezultate je hipoteza 1 potrjena pri 4 od 7 kapitalov in tako lahko zavržemo
ničelno hipotezo in potrdimo hipotezo 1, torej smemo trditi da je glede na rezultate
ankete vrednost kapitala v lokalnih skupnostnih v Avstraliji višja v primerjavi z izbranimi
lokalnimi skupnostmi v Sloveniji.
4.9.2

HIPOTEZA 2

Pri drugi hipotezi želim preveriti ali izbrane lokalne skupnosti v Slovenji delujejo v smeri
konkurenčnosti, na podlagi indeksa ISSO. Tako postavimo alternativno hipotezo, ki pravi,
da izbrane lokalne skupnosti v Sloveniji delujejo v smeri konkurenčnosti na podlagi
indeksa ISSO. V ta namen postavimo ničelno hipotezo, ki trdi, da izbrane lokalne
skupnosti v Sloveniji ne delujejo v smeri konkurenčnosti, na podlagi indeksa ISSO. H0
(ničelna hipoteza): Izbrane lokalne skupnosti v Sloveniji ne delujejo v smeri
konkurenčnosti na podlagi indeksa ISSO. H1: Izbrane lokalne skupnosti v Sloveniji delujejo
v smeri konkurenčnosti na podlagi indeksa ISSO.
Indeks ISSO je narejen po zgledu indeksa konkurenčnosti, saj omogoča primerjavo
rezultatov in kaže stopnjo razvoja v posamezni lokalnih skupnosti. Indeks ISSO je
83

sestavljen iz osmih različnih področij: demografija, učinkovitost, gospodarstvo, trg dela,
izobrazba, življenjski standard, socialna kohezija in ekologija. Mestna občina Ljubljana ima
v primerjavi izbranih občin najvišji indeks ISSO – 53,00. Mestna občina Ptuj in občina
Kidričevo, pa imata zelo podobna indeksa ISSO – občina Kidričevo ima indeks 44,54,
mestna občina Ptuj pa 44,20. (Benčina, Kozjek & Rakar, 2015) V namen izračuna
konkurenčnosti sem določila 8 decil, v katerem morajo biti izbrane občine, da delujejo v
smeri konkurenčnosti. S pomočjo funkcije Percentile v Excelu sem nato ugotovila, da je
kvantil 49,61, kar pomeni da samo mestna občina Ljubljana deluje v smeri
konkurenčnosti, preostali dve občine pa ne. Iz tega sledi da za mestno občino Ljubljano
lahko potrdimo hipotezo 1 in zavržemo ničelno hipotezo. Za občino Kidričevo in mestno
občino Ptuj pa potrdimo ničelno hipotezo in zavržemo hipotezo 1. Glede na rezultate je
ničelna hipoteza potrjena pri dveh izmed treh občin, lahko zavržemo hipotezo 1 in
potrdimo ničelno hipotezo, torej smemo trditi da izbrane lokalne skupnosti ne delujejo
v smeri konkurenčnosti na podlagi indeksa ISSO.
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5 RAZPRAVA
Vsaka lokalna skupnost ima neki svoj kapital. Kapitali lokalnih skupnosti so vsa sredstva v
skupnosti, ki jih lahko investiramo in izkoriščamo za spodbujanje razvoja posameznih
lokalnih skupnosti. Kapitale lokalne skupnosti lahko razdelimo na sedem delov, in sicer na:
naravni kapital, kulturni kapital, človeški kapital, družbeni kapital, politični kapital,
infrastrukturni kapital in finančni kapital. Posamezni kapitali so med seboj povezani in zato
se lokalne skupnosti ne smejo osredotočiti samo na izboljšanje enega ali dveh kapitalov,
saj bi s tem lahko zavirale rast preostalih kapitalov.
Naravni kapital sestavljajo naravni viri, ki so na voljo v lokalni skupnosti. Naravni kapital
lahko vsak prebivalec skupnosti ali zunanji opazovalec zelo enostavno opazi, saj ga lahko
vidi skozi okolje skupnosti (pokrajino, jezera, gore, zelene površine). Čeprav je naravni
kapital zelo enostaven za zunanje opazovanje, pa je po drugi strani težko merljiv. Naravni
kapital je velikokrat del drugih oblik kapitala. Zdravo okolje nudi storitve, ki so bistvene za
človekovo življenje (npr. hrano in rekreacijske možnosti).
Kulturni kapital v lokalni skupnosti se odraža skozi posameznikovo življenje v skupnosti.
Kulturni kapital je skupna identiteta lokalne skupnosti. Kulturni kapital so stvari, ki nam
dajejo občutek, da obstaja neka skupnost. Vsaka lokalna skupnost ima neki svoj karakter,
ki ga daje skupnosti kulturni kapital. Vidimo ga lahko kot skupen jezik, simbole, vrednote,
geste, prepričanja, prireditve, dediščino, dogodke, zgodbe, pripadnost … Kulturni kapital
pa se lahko uporablja tudi kot sredstvo v obliki muzejev in galerij, ki privabijo ljudi, da
obiščejo lokalno skupnost.
Človeški kapital se v lokalni skupnosti lahko odraža skozi izobraževanje, usposabljanje na
delovnem mestu in zdravje prebivalcev lokalne skupnosti. Naložbe v ljudi oz. človeški
kapital so zelo pomembe, saj se s tem krepijo sposobnosti posameznikov in s tem
posledično posamezna lokalna skupnost. Izobraženi, kvalificirani in zdravi prebivalci
namreč koristijo vsaki lokalni skupnosti, tudi v obdobju negotovosti. Skupnosti z
ustvarjalnimi in izobraženimi prebivalci bodo najverjetneje doživele rast oz. stabilnost.
Družbeni kapital se odraža skozi povezave med ljudmi in organizacijami. Družbeni kapital
lahko imenujemo tudi »lepilo«, ki drži skupaj lokalno skupnost, ki lahko spodbudi rast in
prinese koristi za celotno skupnost. Družbeni kapital lahko delimo tudi na premostitveni in
povezovalni kapital. Povezovalni kapital predstavlja povezovanje ljudi, ki imajo močno
povezanost, kot so povezanost z družinskimi člani, s prijatelji, sosedi in z ožjimi sodelavci.
Premostitveni kapital pa pomeni šibke in omejene vezi, ki jih imajo posamezniki z ljudmi
ali s skupinami v lokalni skupnosti ali izven nje.
Politični kapital se lahko odraža skozi posameznike na položajih, ki imajo moč in vpliv v
skupnosti. Za politični kapital se namreč pogosto pogaja preko izvoljenih vodij in
uradnikov. Politični kapital pomeni tudi sposobnost lokalne skupnosti, da dostopa do
javnih sredstev in da ima vpliv na pravila in predpise, ki se uporabljajo vsakodnevno. V
lokalnih skupnostih lahko imajo politično moč tudi upokojenci in veterani pa tudi tisti, ki
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živijo v skupnosti že celo svoje življenje. Politični kapital se kaže tudi skozi vključenost
prebivalcev v razprave in odločanje, ko gre za pomembe odločitve v lokalni skupnosti.
Infrastrukturni kapital v skupnosti predstavljajo vse stvari, ki so umetno narejene in imajo
velik pomen za družbo. Infrastrukturni kapital se lahko kaže skozi ceste, objekte, zgradbe
(šole, pisarne, trgovine …), mehanizacijo, komunikacijsko tehnologijo in javne površine.
Infrastrukturni kapital lahko ima vpliv na posameznikovo fizično in duševno dobro počutje
in življenje v skupnosti. Infrastrukturni kapital lahko izboljšuje druge kapitale skupnosti,
saj služi mnogim uporabnikom in je lahko lokalno vzdrževana in izboljšana. Infrastrukturni
kapital lahko predstavlja tudi oblikovalske dejavnike in rabo zemljišč, kar lahko opazimo
skozi oblikovanje sosesk in skupnosti.
Finančni kapital je v primerjavi z ostalimi kapitali najlažje merljiv in se lahko uporablja tudi
za merjenje drugih kapitalov lokalnih skupnosti. Finančni kapital v lokalni skupnosti
predstavlja financiranje, ki je potrebno za zagotavljanje, gradnjo in izvajanje raznih
programov in projektov, kar se kaže skozi ekonomski, družbeni in infrastrukturni razvoj.
Stabilna lokalna skupnost je odvisna od razpoložljivosti zanesljive finančne institucije.
Finančni kapital v lokalni skupnosti lahko vidimo kot obveznice, donacije, posojilne sklade,
mikro posojila in davčne odtegljaje.
Pregled predhodnih študij modela kapitalov lokalnih skupnosti so osnova za razumevanje
modela in za prilagoditev modela za uporabo v slovenskih občinah. Skupna točka vseh
predhodnih raziskav je ta, da se opredelijo posamezni kapitali lokalnih skupnosti. Tako
lahko ugotovimo, kje so prednosti in slabosti posameznega kapitala v posamezni lokalni
skupnosti. Ugotovitve posameznih kapitalov se nato uporabijo kot orodje za načrtovanje
prihodnosti in izboljšave.
Merski model je oblikovan na podlagi predhodnih študij. Model kapitalov lokalnih
skupnosti, ki je bil predstavljen v predhodnih študijah, je bil osnovna podlaga za merski
model. Merski model je sestavljen iz sedmih različnih vrst kapitalov lokalnih skupnosti, ki
ga sestavljajo spremenljivke na osnovi objavljenih statističnih podatkov in anketnega
vprašalnika. Predstavljene so tudi izbrane občine – Občina Kidričevo, Mestna občina Ptuj
in Mestna občina Ljubljana, v katerih se je opravljalo anketiranje. Vsak posamezen kapital
je bil analiziran po posameznih izbranih občinah.
Model kapitalov lokalnih skupnosti sem izbrala kot kazalnik stanja lokalnih skupnosti. V
okviru magistrske naloge sem sestavila anketni vprašalnik, s pomočjo katerega sem
skušala ugotoviti, kakšen je kapital v nekaterih lokalnih skupnostih v Sloveniji.
Osredotočila sem se na tri občine, in to so bile Mestna občina Ljubljana, Mestna občina
Ptuj in Občina Kidričevo. Anketni vprašalnik je bil povzet po predhodni študiji, ki je
raziskovala blaginjo lokalnih skupnosti in odzive na spremembe v zahodni regiji Downs v
Queenslandu (Avstralija) in prilagojen razmeram v Sloveniji. Anketni vprašalnik je bil
sestavljen iz dveh delov. Prvi del je zajemal osnovna vprašanja o anketirancih – spol,
starost, socialni status, stopnjo izobrazbe, lokalno skupnost, v kateri biva, ter čas bivanja
v tej lokalni skupnosti. Drugi del vprašalnika pa zajema vprašanja o sedmih vrstah kapitala
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– naravnem, kulturnem, človeškem, družbenem, političnem, infrastrukturnem in
finančnem kapitalu. Anketni vprašalnik je bil izveden v začetku junija 2015.
Naravni kapital je bil razdeljen na dve statistični spremenljivki (povprečno letno
temperaturo in odložene komunalne odpadke) ter na dve spremenljivki, ki sta bili
obravnavani v sklopu anketnega vprašalnika – kvaliteto okolja in ravnanje z okoljem.
Prebivalci izbranih občin so tako na vprašanja o kvaliteti okolja kot na vprašanja ravnanja
z okoljem odgovarjali zelo podobno. Rezultati pa kažejo na to, da so s kvaliteto okolja in z
ravnanjem z okoljem najbolj zadovoljni prebivalci Občine Kidričevo, najmanj pa prebivalci
Mestne občine Ptuj.
Kulturni kapital je bil prav tako razdeljen na dve statistični spremenljivki – selitveno
gibanje prebivalcev (število priseljenih iz tujine in število odseljenih v tujino) in koeficient
starostne odvisnosti. Storitve in objekti ter splošno počutje v skupnosti pa sta
spremenljivki, ki sta bili uporabljeni v anketnem vprašalniku. S storitvami in z objekti ter s
splošnim počutjem v skupnosti so bili najbolj zadovoljni prebivalci Mestne občine
Ljubljana, najmanj pa prebivalci Mestne občine Ptuj.
Človeški kapital je sestavljen iz štirih statističnih spremenljivk – skupnega prebivalstva,
izobrazbene strukture, povprečne starosti in števila diplomantov. V okviru anketnega
vprašalnika pa je človeški kapital sestavljen iz navezanosti na kraj in zdravja. Prebivalci
Mestne občine Ljubljana so bili najbolj navezani na kraj, najmanj pa prebivalci Mestne
občine Ptuj. Na vprašanja o zdravju so prebivalci izbranih občin odgovarjali zelo podobno,
saj so bile razlike v treh decimalkah. Gledano na rezultate pa so s svojim zdravjem najbolj
zadovoljni prebivalci Mestne občine Ptuj, najmanj pa prebivalci Mestne občine Ljubljana.
Družbeni kapital je bil sestavljen iz dveh statističnih spremenljivk – družbene strukture
prebivalcev in delovno aktivnega prebivalstva. V okviru anketnega vprašalnika pa je bil
družbeni kapital sestavljen iz štirih spremenljivk – osebne varnosti, sodelovanja v
skupnosti, družbene interakcije in razpoloženja v skupnosti. Z osebno varnostjo, družbeno
interakcijo in razpoloženjem v skupnosti so najbolj zadovoljni prebivalci Mestne občine
Ljubljana. Z osebno varnostjo in razpoloženjem v skupnosti so najmanj zadovoljni
prebivalci Mestne občine Ptuj. Prebivalci Občine Kidričevo pa so najmanj zadovoljni z
družbeno interakcijo. Sodelovanje v skupnosti je bila najslabše ocenjena spremenljivka
družbenega kapitala. S sodelovanjem so najbolj zadovoljni prebivalci Občine Kidričevo in
Mestne občine Ptuj, najmanj pa prebivalci Mestne občine Ljubljana.
Politični kapital je bil sestavljen iz dveh statističnih spremenljivk – volilne udeležbe in
obsega sofinanciranja investicij iz državnega proračuna. V sklopu anketnega vprašalnika
pa je bil politični kapital razdeljen na tri spremenljivke – odločanje in glas prebivalcev,
zaupanje v lokalni skupnosti in ukrepe v lokalni skupnosti. Z zaupanjem in ukrepi v lokalni
skupnosti so najbolj zadovoljni prebivalci Mestne občine Ljubljana, najmanj pa prebivalci
Mestne občine Ptuj. Prebivalci Občine Kidričevo pa so najbolj zadovoljni z odločanjem in
glasom prebivalcev, najmanj pa so tako kot pri ostalih dveh spremenljivkah, s tem
zadovoljni prebivalci Mestne občine Ptuj.
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Infrastrukturni kapital je bil sestavljen iz dveh statističnih spremenljivk – števila stanovanj
in prenočitvenih zmogljivosti. V sklopu anketnega vprašalnika pa je bil infrastrukturni
kapital sestavljen iz cest in infrastrukture. Z infrastrukturo so najbolj zadovoljni prebivalci
Mestne občine Ljubljana, najmanj pa prebivalci Mestne občine Ptuj. Na vprašanja o
zadovoljstvu s cestami so prebivalci izbranih občin odgovarjali precej negativno. Še najbolj
so s cestami zadovoljni prebivalci Občine Kidričevo, precej manj pa prebivalci Mestne
občine Ptuj.
Finančni kapital je bil sestavljen iz dveh statističnih spremenljivk – števila podjetij in
števila brezposelnih. V okviru anketnega vprašalnika pa je bil finančni kapital razdeljen na
dva dela – zaposlitvene in poslovne priložnosti ter na vprašanja o dohodkih. Na vprašanja
o dohodkih in zaposlitvenih ter poslovnih priložnostih so prebivalci izbranih občin
odgovarjali precej negativno, sploh v sklopu vprašanj o zaposlitvenih in poslovnih
priložnostih. Prebivalci izbranih občin so zelo podobno odgovarjali na vprašanja o
dohodkih, še najbolj pa so z dohodki zadovoljni prebivalci Mestne občine Ljubljana,
najmanj pa prebivalci Mestne občine Ptuj. Z zaposlitvenimi in poslovnimi priložnostmi so
najbolj zadovoljni prebivalci Občine Kidričevo, izrazito najmanj pa prebivalci Mestne občine
Ptuj.
Glede na rezultate anketnega vprašalnika bi se morale izbrane občine v prihodnosti
osredotočiti predvsem na izboljšanje zaposlitvenih in poslovnih priložnosti, povečanje
zaupanja v lokalni skupnosti, izboljšanje sodelovanja v skupnosti, izboljšanje cestne
infrastrukture, vključevanje prebivalcev pri odločitvah, povečanje dohodkov prebivalcev
ter na izboljšanje ravni ravnanja z okoljem. Občine bodo tako morale še naprej
izboljševati cestno infrastrukturo, da bodo prebivalci izbranih občin bolj zadovoljni z
varnostjo cest, obsegom prometa in s stanjem cest. Obstaja tudi prostor za povečanje
sodelovanja prebivalcev pri sprejemanju odločitev, ki bodo vplivale na skupnost v
prihodnosti. Prebivalcem je potrebno zagotoviti, da imajo občutek, da imajo glas in da
sodelujejo pri sprejemanju odločitev, ki so pomembe za njih. Na ta način se lahko pomaga
zagotoviti pošten postopek in se krepi rezultate odločanja. Takšno sodelovanje pomaga
pri oblikovanju zaupanja prebivalcev do različnih organov skupnosti, pri katerih se
zaupanje v skupnosti v opravljeni anketi ni izkazalo kot dobro. Glede na izbrane sklope v
posameznih vrstah kapitala je Mestna občina Ptuj dosegla slabše rezultate od Mestne
občine Ljubljana in Občine Kidričevo v kar 14 od 17 sklopov. Mestna občina Ptuj se mora
glede na izbrane občine osredotočiti na izboljšanje na skoraj vseh področjih kapitalov
lokalnih skupnosti. Prebivalci Mestne občine Ljubljana pa so glede na ostali dve občini
najbolj zadovoljni v 10 od 17 sklopov.
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6 ZAKLJUČEK
V magistrski nalogi sta bili podani dve hipotezi. Pri preverjanju prve hipoteze sem
uporabila rezultate opravljene ankete v izbranih slovenskih lokalnih skupnostih in rezultate
predhodno opravljene študije lokalnih skupnosti v Avstraliji. Prva hipoteza domneva, da je
vrednost kapitalov lokalnih skupnosti v Avstraliji nižja ali enaka kot v izbranih slovenskih
lokalnih skupnostih. Ničelna hipoteza se je zavrgla, saj je iz podatkov mogoče sklepati da
so vrednosti kapitalov v 4 izmed 7 vrst kapitala v Avstraliji višje kot pa so v izbranih
občinah v Sloveniji, kar potrjuje hipotezo 1 oz. alternativno hipotezo. Pri preverjanju
druge hipoteze sem uporabila podatke indeksa ISSO za izbrane občine. Druga hipoteza
domneva, da izbrane lokalne skupnosti v Sloveniji ne delujejo v smeri konkurenčnosti na
podlagi indeksa ISSO. Glede na rezultate je ničelna hipoteza potrjena pri dveh izmed treh
izbranih občin in zato lahko zavržemo hipotezo 1 ter potrdimo ničelno hipotezo. Glede na
podatke torej smemo trditi da izbrane lokalne skupnosti ne delujejo v smeri
konkurenčnosti na podlagi indeksa ISSO.
V nalogi sem podrobneje predstavila modele kapitalov lokalnih skupnostih, uporabljene na
več različnih načinov v posameznih primerih mednarodnih teoretičnih izhodišč. Glavni cilj
naloge je bil uresničen z oblikovanjem merskega modela kot splošne rešitve merskega
instrumenta, ki je bil osnova za oblikovanje prilagojenih vprašalnikov za izbrane lokalne
skupnosti v Sloveniji. Merski model je sestavljen iz sedmih različnih vrst kapitalov,
sestavljen je iz statističnih podatkov ter anketnega vprašalnika. S pomočjo vprašalnikov se
je merila vrednost posameznih kapitalov v izbranih lokalnih skupnosti, kar je omogočilo
primerjavo stanja posameznih kapitalov v izbranih lokalnih skupnostih. Prilagojen
vprašalnik je bil oblikovan na podlagi predhodne študije v Avstraliji, kar je omogočilo tudi
mednarodno primerjavo stanja posameznih kapitalov lokalnih skupnosti. Objavljeni
statistični podatki omogočajo primerljivost posameznih spremenljivk kapitalov lokalnih
skupnostih na letni ravni med občinami.
Namen magistrske naloge je bil dosežen z oblikovanjem modela za načrtovanje in
merjenje kapitalov lokalnih skupnosti, ki je bil osnovan na podlagi teoretičnih izhodišč in
primerjalne analize. Lokalne skupnosti lahko s pomočjo modela kapitalov lokalnih
skupnosti spoznajo kakšno je stanje posameznih kapitalov in tako lažje določijo smer
razvoja v prihodnosti.
Prispevek dela je ta, da se je na podlagi primerjave izbranih lokalnih skupnostih v Sloveniji
ugotovilo stanje posameznih kapitalov. Za vsako lokalno skupnost je pomembno, da
poznajo stanje kapitalov ki jih imajo, saj bodo tako lažje načrtovale smer razvoja v
prihodnosti. Prispevek za znanost in stroko je oblikovanje prilagojenega modela in
merskega modela. S pomočjo primerjalne analize se bo lahko stanje razvitosti kapitalov v
lokalnih skupnostih izboljšalo.
Vprašalnik ki sem ga izvedla v okviru mojega magistrskega dela je primeren za uporabo v
vseh lokalnih skupnostih v Sloveniji. Pridobljeni rezultati posameznih lokalnih skupnostih bi
89

pripomogli k primerljivosti in iskanju dobrih praks. Vprašalnik bi se lahko opravljal vsakih
nekaj let, saj bi s tem bilo mogoče videti ali se je stanje kapitalov v posamezni lokalnih
skupnosti spremenilo oz. tako bi se ovrednotile spremembe skozi čas. Če se bi stanje v
tem obdobju izboljšalo, bi lahko lokalne skupnosti še izboljšale stanje tako, da bi poiskale
dobre prakse v drugih lokalnih skupnostih. V primeru da bi se stanje poslabšalo pa bi
morale lokalne skupnosti najti nove rešitve, ki bi jih lahko našle v dobrih praksah drugih
lokalnih skupnostih. V večini lokalnih skupnostih si prizadevajo za razvoj močne in živahne
skupnosti, kar je dolgotrajen proces. Model kapitalov lokalnih skupnosti omogoča lokalnim
voditeljem, organizacijam in prebivalcem vpogled v različne vrste kapitalov posamezne
lokalne skupnosti. Lokalne skupnosti bi se morale najprej osredotočiti na manj kapitalov in
se skozi čas osredotočiti na preostale vrste kapitalov. Tako se bodo prej ali slej pričele
kazati vidne izboljšave v posamezni lokalni skupnosti.
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PRILOGE
Priloga 1: Anketni vprašalnik
Spoštovani,
sem Tina Horvat, študentka podiplomskega magistrskega študija Fakultete za upravo.
Pišem magistrsko nalogo na temo razvoja lokalnih skupnosti na podlagi modela kapitalov.
Naloga vključuje tudi raziskavo, v kateri želim ugotoviti, kakšni so kapitali v Ljubljani, na
Ptuju in v Kidričevem.
Vljudno Vas prosim za Vaše sodelovanje pri raziskavi in nekaj minut Vašega časa.
Anketa je popolnoma anonimna in izključno namenjena za potrebe raziskave.
Za Vaše sodelovanje se Vam že vnaprej zahvaljujem.
Q1 - Spol
moški
ženski

Q2 - V katero starostno skupino spadate
do 25 let
26 - 40 let
41 - 60 let
61 let in več

Q3 - Kakšen je Vaš trenuten socialni status?
dijak ali študent
zaposlen
nezaposlen
upokojenec

Q4 - Vaša stopnja izobrazbe?
osnovnošolska ali srednješolska
višja, visokošolska ali univerzitetna
magisterij, doktorat

Q5 - V kateri lokalni skupnosti živite?
Ljubljana
Ptuj
Kidričevo
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Q6 - Kako dolgo že živite v tej lokalni skupnosti?
5 let ali manj
6-10 let
več kot 10 let

Q7 - Kako ste zadovoljni
Naravni kapital - kvaliteta okolja

Zelo
Nezadovoljen Neopredeljen Zadovoljen
Zelo
nezadovoljen
zadovoljen
s stopnjo prahu v lokalni
skupnosti
z ravnijo hrupa v lokalni
skupnosti
s celotno kakovostjo
splošnega okolja v lokalni
skupnosti

Q8 - Kako ste zadovoljni
Naravni kapital - ravnanje z okoljem

Zelo
Nezadovoljen Neopredeljen Zadovoljen
Zelo
nezadovoljen
zadovoljen
z upravljanjem kakovosti
podzemne vode za prihodnost
z upravljanjem naravnih
rezervatov za prihodnost
z upravljanjem vzdržnosti
lokalnih kmetijskih zemljišč za
prihodnost
na splošno z upravljanjem
naravnega okolja za
prihodnost

Q9 - Kako ste zadovoljni
Kulturni kapital - storitve in objekti

Zelo
Nezadovoljen Neopredeljen Zadovoljen Zelo
nezadovoljen
zadovoljen
s šolami v lokalni skupnosti
s ponudbo za varstvo otrok v
lokalni skupnosti
z objekti za šport in prosti čas v
lokalni skupnosti
s kulturnimi objekti v lokalni
skupnosti
z možnostmi za nakup hrane in
vsakdanjih predmetov
z možnostmi za druga
nakupovanja (npr. oblačil in
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Zelo
Nezadovoljen Neopredeljen Zadovoljen Zelo
nezadovoljen
zadovoljen
gospodinjskih izdelkov)
z medicinskimi in zdravstvenimi
storitvami v lokalni skupnosti
na splošno s storitvami in
zmogljivostmi lokalne skupnosti

Q10 - Ali se strinjate s trditvijo, da
Kulturni kapital - splošno počutje v lokalni skupnosti

Sploh se Se ne Neopredeljen
Se
Povsem
ne
strinjam
strinjam
se
strinjam
strinjam
je lokalna skupnost primerna za majhne
otroke
je lokalna skupnost primerna za najstnike
je lokalna skupnost primerna za starejše
lokalna skupnost na splošno ponuja dobro
kakovost življenja
ste na splošno veseli, da živite v tej lokalni
skupnosti

Q11 - Ali se strinjate s trditvijo, da
Človeški kapital - navezanost na kraj

Sploh se Se ne Neopredeljen
Se
Povsem
ne
strinjam
strinjam
se
strinjam
strinjam
se počutite, da sodite v to lokalno skupnost
se veselite tega, da pridete nazaj v lokalno
skupnost, če greste vstran
bi v tej lokalni skupnosti radi živeli čez tri
leta
se na splošno čutite zelo povezanega z
lokalno skupnostjo

Q12 - Kako ste zadovoljni
Človeški kapital - zdravje

Zelo
Nezadovoljen Neopredeljen Zadovoljen Zelo
nezadovoljen
zadovoljen
s svojo prehrano in
prehranjevalnimi navadami
z vašimi rekreativnimi navadami
s svojim telesnim zdravjem
s svojim duševnim zdravjem
z vašo varnostjo delovnega mesta,
če ga imate
s svojim ravnovesjem med
poklicnim in zasebnim življenjem
na splošno s svojim zdravjem
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Q13 - Ali se strinjate s trditvijo, da
Družbeni kapital - osebna varnost

Sploh se Se ne Neopredeljen
Se
Povsem
ne
strinjam
strinjam
se
strinjam
strinjam
se počutite varnega, da bi bili ponoči sami
doma
se počutite varnega hoditi ponoči sami zunaj
se počutite varnega pustiti ponoči avto ob
cesti
se na splošno počutite varnega v lokalni
skupnosti

Q14 - Ali se strinjate s trditvijo, da
Družbeni kapital - sodelovanje v lokalni skupnosti

Sploh se Se ne Neopredeljen
Se
Povsem
ne
strinjam
strinjam
se
strinjam
strinjam
redno pomagate v lokalni skupnosti kot
prostovoljec (na primer enkrat na teden)
ste se udeležili nekaterih dogodkov v
skupnosti v preteklem letu
ste zelo aktiven član lokalne organizacije ali
kluba
na splošno redno sodelujete v različnih
dejavnostih skupnosti

Q15 - Ali se strinjate s trditvijo, da
Družbeni kapital - družbena interakcija

Sploh se Se ne Neopredeljen
Se
Povsem
ne
strinjam
strinjam
se
strinjam
strinjam
obiščete koga na domu
se družite s prijatelji
se pogovarjate ali pišete sporočila z
mobilnim telefonom
ste na splošno zadovoljni s količino svoje
družbene interakcije v lokalni skupnosti

Q16 - Ali se strinjate s trditvijo, da
Družbeni kapital - razpoloženje v lokalni skupnost

Sploh se Se ne Neopredeljen
Se
Povsem
ne
strinjam
strinjam
se
strinjam
strinjam
se ljudje lahko zanesejo drug na drugega za
pomoč v lokalni skupnosti
imajo ljudje prijateljske odnose v lokalni
skupnosti
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Sploh se Se ne Neopredeljen
Se
Povsem
ne
strinjam
strinjam
se
strinjam
strinjam
lahko ljudje sodelujejo skupaj, če obstaja
resen problem
ste na splošno zadovoljni z razpoloženjem v
lokalni skupnosti

Q17 - Ali se strinjate s trditvijo, da
Družbeni kapital - počutje v lokalni skupnosti

Sploh se Se ne Neopredeljen
Se
Povsem
ne
strinjam
strinjam
se
strinjam
strinjam
bo lokalna skupnost v času treh let na
splošno ponujala dobro kakovost življenja
boste v času treh let na splošno veseli, da
živite v tej lokalni skupnosti

Q18 - Ali se strinjate s trditvijo, da
Politični kapital - odločanje in glas prebivalcev

Sploh se Se ne Neopredeljen
Se
Povsem
ne
strinjam
strinjam
se
strinjam
strinjam
občinski svet obvešča prebivalce glede
pomembnih dogodkov
obstajajo možnosti, da je Vaš glas slišan v
zvezi z vprašanji, ki so pomembna za Vas
ste na splošno zadovoljni s tem, kako se
sprejemajo odločitve, ki vplivajo na lokalno
skupnost

Q19 - Ali se strinjate s trditvijo, da
Politični kapital - zaupanje v lokalni skupnosti

Sploh se Se ne Neopredeljen
Se
Povsem
ne
strinjam
strinjam
se
strinjam
strinjam
obstajajo voditelji lokalnih skupnosti, ki jim
lahko zaupam
na splošno lahko zaupate ljudem, ki jih
vidite v lokalni skupnosti
ste na splošno zadovoljni s stopnjo zaupanja
v Vaši lokalni skupnosti
lahko zaupate državni vladi
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Q20 - Ali se strinjate s trditvijo, da
Politični kapital - ukrepi v lokalni skupnosti

Sploh se Se ne Neopredeljen
Se
Povsem
ne
strinjam
strinjam
se
strinjam
strinjam
je prihodnost lokalne skupnosti dobro
načrtovana za kraj in okolje
je v lokalni skupnosti primerno vodenje za
soočanje s spremembami
skupnost lahko dostopa do pomembnih
informacij za učinkovito spopadanje s
spremembami
so v lokalni skupnosti ključni ljudje, ki
poznajo prave ljudi, da pomagajo narediti
stvari
je lokalna skupnost sposobna podpirati
svoje prostovoljce na dolgi rok
lokalna skupnost lahko vztraja, da najde
rešitve za svoje težave
med različnimi skupinami v skupnosti
obstajajo dobri delovni odnosi
ste na splošno zadovoljni s tem, kako se
skupnost odziva na spremembe

Q21 - Kako ste zadovoljni
Infrastrukturni kapital - infrastruktura

Zelo
Nezadovoljen Neopredeljen Zadovoljen Zelo
nezadovoljen
zadovoljen
s čistočo v lokalni skupnosti
z zelenjem in parki v lokalni
skupnosti
na splošno z videzom mesta

Q22 - Kako ste zadovoljni
Infrastrukturni kapital - ceste

Zelo
Nezadovoljen Neopredeljen Zadovoljen Zelo
nezadovoljen
zadovoljen
s stanjem cest v lokalni skupnosti
z varnostjo na cestah
s količino prometa na cestah v
lokalni skupnosti
na splošno s stanjem cest
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Q23 - Ali se strinjate s trditvijo, da
Finančni kapital - dohodki

Sploh se Se ne Neopredeljen
Se
Povsem
ne
strinjam
strinjam
se
strinjam
strinjam
je Vaš dohodek dovolj velik, da se pokrijejo
stroški gospodinjstva
je Vaš dohodek dovolj velik za življenjski
slog, ki si ga želite
Vaša najemnina ali odplačila hipoteke
močno vplivata na Vaše gospodinjske
finance
ste na splošno zadovoljni, da Vaš dohodek
pokriva življenjske stroške

Q24 - Ali se strinjate s trditvijo, da
Finančni kapital - zaposlitvene in poslovne priložnosti

Sploh se Se ne Neopredeljen
Se
Povsem
ne
strinjam
strinjam
se
strinjam
strinjam
obstajajo dobre možnosti za zaposlitev v
lokalni skupnosti
ste na splošno zadovoljni z zaposlitvenimi
in poslovnimi priložnostmi v lokalni
skupnosti
Priloga 2: rezultati anketnega vprašalnika

spremenljivka

vprašanje

Kidričevo

Ljubljana

Ptuj

skupaj
izbrane
občine v
Sloveniji

naravni
kapital

kvaliteta okolja

kvaliteta okolja stopnjo prahu v
lokalni skupnosti

3,25

3,10

3,31

3,22

naravni
kapital

kvaliteta okolja

kvaliteta okolja raven hrupa v
lokalni skupnosti

3,55

3,34

3,10

3,33

vrsta
kapitala
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kvaliteta okolja

kvaliteta okolja celotna kakovost
splošnega okolja
v lokalni
skupnosti

3,71

3,54

3,39

3,55

ravnanje z
okoljem

ravnanje z
okoljem upravljanje
kakovosti
podzemne vode
za prihodnost

2,94

3,18

2,86

2,99

ravnanje z
okoljem

ravnanje z
okoljem upravljanje
naravnih
rezervatov za
prihodnost

3,10

2,84

2,84

2,93

ravnanje z
okoljem

ravnanje z
okoljem upravljanje
vzdržnosti
lokalnih
kmetijskih
zemljišč za
prihodnost

3,14

2,82

2,69

2,88

naravni
kapital

ravnanje z
okoljem

ravnanje z
okoljem - splošno
upravljanje
naravnega okolja
za prihodnost

3,04

2,94

2,71

2,90

kulturni
kapital

storitve in
objekti

z šolami v lokalni
skupnosti

3,76

3,84

3,49

3,70

kulturni
kapital

storitve in
objekti

s ponudbo za
varstvo otrok v
lokalni skupnosti

3,82

3,50

3,33

3,55

naravni
kapital

naravni
kapital

naravni
kapital

naravni
kapital
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kulturni
kapital

storitve in
objekti

z objekti za šport
in prosti čas v
lokalni skupnosti

3,73

3,66

3,18

3,52

kulturni
kapital

storitve in
objekti

s kulturnimi
objekti v lokalni
skupnosti

3,35

3,50

3,18

3,34

storitve in
objekti

z možnostmi za
nakup hrane in
vsakdanjih
predmetov

3,71

4,08

3,98

3,92

storitve in
objekti

z možnostmi za
druga
nakupovanja
(npr. oblačil in
gospodinjskih
izdelkov)

2,73

3,92

3,53

3,39

storitve in
objekti

z medicinskimi in
zdravstvenimi
storitvami v
lokalni skupnosti

3,41

3,68

3,33

3,48

kulturni
kapital

storitve in
objekti

na splošno s
storitvami in
zmogljivosti
lokalne skupnosti

3,57

3,70

3,39

3,55

kulturni
kapital

splošno počutje
v skupnosti

je lokalna
skupnost
primerna za
majhne otroke

3,86

3,78

3,55

3,73

splošno počutje
v skupnosti

je lokalna
skupnost
primerna za
najstnike

3,27

3,78

3,37

3,48

kulturni
kapital

kulturni
kapital

kulturni
kapital

kulturni
kapital
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kulturni
kapital

splošno počutje
v skupnosti

je lokalna
skupnost
primerna za
starejše

3,78

3,76

3,78

3,78

kulturni
kapital

splošno počutje
v skupnosti

lokalna skupnost
na splošno
ponuja dobro
kakovost življenja

3,69

3,68

3,47

3,61

kulturni
kapital

splošno počutje
v skupnosti

ste na splošno
veseli, da živite v
tej lokalni
skupnosti

3,73

3,82

3,69

3,74

Človeški
kapital

navezanost na
kraj

se počutite, da
sodite v to
lokalno skupnost

3,51

3,64

3,43

3,53

Človeški
kapital

navezanost na
kraj

veselite tega, da
pridete nazaj v
lokalno skupnost,
če greste vstran

3,76

3,60

3,61

3,66

Človeški
kapital

navezanost na
kraj

bi v tej lokalni
skupnosti radi
živeli čez tri leta

3,41

3,68

3,39

3,49

navezanost na
kraj

se na splošno,
čutite zelo
povezanega na
lokalno skupnost

3,20

3,30

3,14

3,21

zdravje

s svojo prehrano
in
prehranjevalnimi
navadami

3,41

3,54

3,71

3,55

Človeški
kapital

Človeški
kapital
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Človeški
kapital

zdravje

z vašim
rekreativnimi
navadami

3,35

3,38

3,41

3,38

Človeški
kapital

zdravje

s svojim telesnim
zdravjem

3,69

3,56

3,63

3,62

Človeški
kapital

zdravje

s svojim
duševnim
zdravjem

4,02

3,80

3,71

3,84

Človeški
kapital

zdravje

z vašo varnostjo
delovnega mesta,
če ga imate

3,33

3,40

3,49

3,41

Človeški
kapital

zdravje

s svojim
ravnovesjem med
poklicnim in
zasebnim
življenjem

3,29

3,40

3,41

3,37

Človeški
kapital

zdravje

na splošno s
svojim zdravjem

3,92

3,80

3,71

3,81

osebna varnost

se počutite
varnega, da bi
bili ponoči sami
doma

4,10

4,16

4,10

4,12

osebna varnost

se počutite
varnega hoditi
ponoči sami
zunaj

3,76

3,76

3,73

3,75

osebna varnost

se počutite
varnega pustiti
ponoči avto ob
cesti

3,49

3,50

3,41

3,47

osebna varnost

se na splošno
počutite varnega
v lokalni
skupnosti

3,98

3,94

3,78

3,90

Družbeni
kapital

Družbeni
kapital

Družbeni
kapital

Družbeni
kapital
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sodelovanje v
skupnosti

redno pomagate
v občini kot
prostovoljec (na
primer, enkrat na
teden)

2,20

2,24

2,35

2,26

sodelovanje v
skupnosti

ste se udeležili
nekaterih
dogodkov v
skupnosti v
preteklem letu

3,47

3,28

3,31

3,35

sodelovanje v
skupnosti

ste zelo aktivni
član lokalne
organizacije ali
kluba

2,51

2,38

2,51

2,47

Družbeni
kapital

sodelovanje v
skupnosti

na splošno redno
sodelujete v
različnih
dejavnostih
skupnosti

2,49

2,42

2,51

2,47

Družbeni
kapital

družbena
interakcija

obiščite koga na
domu

3,73

3,68

3,98

3,80

Družbeni
kapital

družbena
interakcija

se družite s
prijatelji

4,10

4,38

4,29

4,26

družbena
interakcija

se pogovarjate ali
pišete sporočila z
mobilnim
telefonom

4,22

4,44

4,10

4,25

Družbeni
kapital

Družbeni
kapital

Družbeni
kapital

Družbeni
kapital
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Družbeni
kapital

Družbeni
kapital

Družbeni
kapital

Družbeni
kapital

Družbeni
kapital

Družbeni
kapital

družbena
interakcija

ste na splošno
zadovoljeni s
količino svoje
družbene
interakcije v
lokalni skupnosti

3,75

3,76

3,73

3,74

razpoloženje v
skupnosti

se ljudje lahko
zanesejo drug na
drugega za
pomoč v lokalni
skupnosti

3,45

3,34

3,43

3,41

razpoloženje v
skupnosti

imajo ljudje
prijateljske
odnose v lokalni
skupnosti

3,51

3,52

3,51

3,51

razpoloženje v
skupnosti

lahko ljudje
sodelujejo
skupaj, če
obstaja resen
problem

3,61

3,68

3,65

3,64

razpoloženje v
skupnosti

ste na splošno
zadovoljni z
razpoloženjem v
lokalni skupnosti

3,47

3,54

3,29

3,43

razpoloženje v
skupnosti

bo lokalna
skupnost času
treh let na
splošno ponujala
dobro kakovost
življenja

3,33

3,58

3,12

3,34
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razpoloženje v
skupnosti

boste v času treh
let na splošno
veseli da živite v
tej lokalni
skupnosti

3,43

3,58

3,24

3,42

odločanje in
glas prebivalcev

občinski svet
obvešča
prebivalce glede
pomembnih
dogodkov

3,47

3,02

3,00

3,16

odločanje in
glas prebivalcev

obstajajo
možnosti da je
Vaš glas slišen v
zvezi z vprašanji,
ki so pomembna
za Vas

3,06

2,88

2,55

2,83

Politični
kapital

odločanje in
glas prebivalcev

ste na splošno
zadovoljni s tem,
kako se
sprejemajo
odločitve, ki
vplivajo na
lokalno skupnost

2,86

2,80

2,31

2,66

Politični
kapital

zaupanje v
lokalni
skupnosti

obstajajo voditelji
lokalnih
skupnosti,
katerim lahko
zaupam

3,00

2,88

2,65

2,84

Politični
kapital

zaupanje v
lokalni
skupnosti

na splošno lahko
zaupate ljudem,
ki jih vidite v
lokalni skupnosti

2,94

3,10

2,73

2,92

Družbeni
kapital

Politični
kapital

Politični
kapital
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Politični
kapital

zaupanje v
lokalni
skupnosti

ste na splošno
zadovoljni s
stopnjo zaupanja
v Vaši lokalni
skupnosti

Politični
kapital

zaupanje v
lokalni
skupnosti

lahko zaupate
državni vladi

1,76

2,24

1,92

1,98

ukrepi v lokalni
skupnosti

je prihodnost
lokalne skupnosti
dobro načrtovana
za kraj in okolje

3,08

3,26

2,53

2,96

ukrepi v lokalni
skupnosti

je v lokalni
skupnosti
primerno vodenje
za soočanje s
spremembami

3,06

3,06

2,63

2,92

ukrepi v lokalni
skupnosti

skupnost lahko
dostopa do
pomembnih
informacije za
učinkovito
spopadanje s
spremembami

3,12

2,96

2,84

2,97

ukrepi v lokalni
skupnosti

so v lokalni
skupnosti ključni
ljudje, ki poznajo
prave ljudi, da
pomagajo
narediti stvari

3,24

3,10

2,80

3,05

Politični
kapital

Politični
kapital

Politični
kapital

Politični
kapital
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2,88

2,92

2,57

2,79

ukrepi v lokalni
skupnosti

je lokalna
skupnost
sposobna
podpirati svoje
prostovoljce na
dolgi rok

3,06

3,04

2,82

2,97

ukrepi v lokalni
skupnosti

lokalna skupnost
lahko vztraja, da
najde rešitve za
svoje težave

3,02

3,16

3,20

3,13

ukrepi v lokalni
skupnosti

med različnimi
skupinami v
skupnosti
obstajajo dobri
delovni odnosi

3,04

3,26

2,96

3,09

Politični
kapital

ukrepi v lokalni
skupnosti

ste na splošno
zadovoljeni s
tem, kako
skupnost se
odziva na
spremembe

3,00

3,14

2,55

2,90

Infrastrukturni
kapital

infrastruktura

s čistočo v lokalni
skupnosti

3,53

3,80

3,63

3,65

Infrastrukturni
kapital

infrastruktura

z zelenjem in
parki v lokalni
skupnosti

3,80

3,92

3,43

3,72

Infrastrukturni
kapital

infrastruktura

na splošno z
videzom mesta

3,59

3,96

3,27

3,61

Infrastrukturni
kapital

ceste

s stanjem cest v
lokalni skupnosti

2,55

2,78

1,96

2,43

Infrastrukturni
kapital

ceste

z varnostjo na
cestah

2,98

3,06

2,61

2,88

Politični
kapital

Politični
kapital

Politični
kapital
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ceste

s količino
prometa na
cestah v lokalni
skupnosti

3,06

2,68

2,78

2,84

ceste

na splošno s
stanjem cest

2,71

2,68

2,04

2,48

dohodki

je Vaš dohodek
dovolj velik, da
se pokrijejo
stroški
gospodinjstva

3,12

2,88

3,10

3,03

dohodki

je Vaš dohodek
dovolj velik za
življenjski slog, ki
si ga želite

2,49

2,52

2,49

2,50

dohodki

Vaša najemnina
ali odplačila
hipoteke močno
vplivata na Vaše
gospodinjske
finance

2,88

3,36

2,75

3,00

Finančni
kapital

dohodki

ste na splošno
zadovoljni, da
Vaš dohodek
pokriva
življenjske
stroške

3,16

3,12

3,10

3,12

Finančni
kapital

zaposlitvene in
poslovne
priložnosti

obstajajo dobre
možnosti za
zaposlitev v
lokalni skupnosti

2,51

2,46

1,84

2,27

Infrastrukturni
kapital

Infrastrukturni
kapital

Finančni
kapital

Finančni
kapital

Finančni
kapital
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Finančni
kapital

zaposlitvene in
poslovne
priložnosti

ste na splošno
zadovoljeni z
zaposlitvenimi in
poslovnimi
priložnosti v
lokalni skupnosti

2,53

2,50

1,94

2,32

Priloga 3: SPSS T-test za dva odvisna vzorca
T-test za dva odvisna vzorca
razlike odvisnih vzorcev
standa
95% interval
rdna
zaupanja za
aritmet
napak
razliko
standa
ična
a
rdni
sredin
aritmet
odklon
spodn zgornj
a
ične
ja
a
sredin
e

P
ar
1

P
ar
2

P
ar
3

P
ar
4

NK
naravni
kapital NK_AU
S
naravni
kapital
Avstralij
a
KK
kulturni
kapital KK_AUS
kulturni
kapital
Avstralij
a
ČK
človeški
kapital ČK_AU
S
človeški
kapital
Avstralij
a
DK
družbeni
kapital DK_AU
S
družbeni
kapital
Avstralij
a

t

Značilno
st
df
(dvostra
nska)

Enostra
Enostra
Dvostra
nska
nska
nska
levo
desno

,05372
18

,6599 ,05353
665
04

,0520
434

,1594
870

1,00
4

1
5
1

,317

,841

,317

,159

,09868
42

,5097 ,04134
058
26

,0169
996

,1803
689

2,38
7

1
5
1

,018

,991

,018

,009

,37590
91

,5166 ,04190
287
41

,4587
032

,2931
150

8,97
1

1
5
1

,000

,000

,000

1,000

,10229
53

,5078 ,04119
591
28

,1836
840

,0209
066

2,48
3

1
5
1

,014

,007

,014

,993
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PK
politični
kapital P
PK_AUS
ar
,17368
politični
5
42
kapital
Avstralij
a
IK
infrastru
kturni
kapital P
IK_AUS ,17552
ar
infrastru
63
6
kturni
kapital
Avstralij
a
FK
finančni
kapital P
FK_US
ar
,69276
finančni
7
32
kapital
Avstralij
a

,6592 ,05347
706
39

,2793
379

,0680
305

3,24
8

1
5
1

,001

,001

,001

,999

,7060 ,05726
566
88

,0623
748

,2886
779

3,06
5

1
5
1

,003

,999

,003

,001

,6942 ,05631
412
04

,8040
212

,5815
051

12,3
03

1
5
1

,000

,000

,000

1,000
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