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1. ANALIZA DELEŽNIKOV

Zainteresirane strani so vsi ljudje, ki so zainteresirani in so vključeni v projekt na
različne načine. To pomeni dati vrednost vsem notranjim in zunanjim predstavnikom,
tako da jih postavimo na isto raven in poudarimo ravnotežje, ki ga je treba ustvariti pri
razvoju procesa analize in izvajanja.
Če kateri od zainteresiranih ciljev trpi zaradi izbire oblikovanja ali morda nima dovolj
informacij, lahko to vpliva na končni rezultat.
Zemljevid deležnikov služi preprečevanju tovrstnih težav: pomaga poznati ozemlje,
glavne akterje in odnose, v katere bomo posredovali.
Preko zemljevida deležnikov je mogoče bolje razumeti različne cilje, moč in interese,
ki jih imajo, kar nam omogoča učinkovitejšo komunikacijo in razvoj učinkovitejših
izdelkov.
Za izdelavo zemljevida deležnikov so štirje koraki:

a) Identificiranje

Deležnik je vsak, ki je zainteresiran za izid projekta ali procesa. Projekti, zlasti
infrastrukturni projekti in javna dela, običajno ustvarijo veliko skupnost interesov in
njihovi učinki so lahko oddaljeni. Zainteresirane strani so razdeljene v dve glavni
kategoriji: tiste, ki prispevajo k projektu, in tiste, na katere projekt vpliva.
Projekti se lahko odložijo ali prekinejo, če ključni akterji niso identificirani, zato je na
začetku projekta pomembno identificirati deležnike. Pogledamo naši dve glavni
kategoriji, sodelujoče zainteresirane strani in prizadete deležnike, in jih še dodatno
razčlenimo. Oris ponuja pregled tipičnih deležnikov.
Kartiranje deležnikov je izdelano s participativnimi delavnicami. Postopek je tipičen in
predvideva eno ali več skupin s 5/8 udeležencev, ki delajo s pomočjo platna in
samolepilnih lističev.
Udeleženci so vabljeni, da prosto navedejo vse možne deležnike, ki bodo vključeni v
projekt. Vsaka zainteresirana stran je navedena na listku, organizirana v skupine in
podskupine. Za vsako zainteresirano stran so udeleženci pozvani, da oblikujejo tipično
frazo, ponavljajočo se misel ali mnenje, ki jih konotira.
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b) Analiziranje

To vključuje opredelitev vlog in pričakovanj deležnikov. Vsi deležniki niso enaki.
Nekateri lahko ustvarijo veliko večji vpliv na projekt kot drugi. V tej fazi so vsi možni
profili zainteresiranih predstavljeni na participativni način, ta faza analize je zelo blizu
tehniki možganske nevihte (brainstorming) ali produkcije različnih idej. Tukaj je
pomembno izdelati profile, ki bodo združeni, organizirani in razvrščeni v naslednji fazi.

Dajanje prednosti

Ko boste vedli, kdo so zainteresirane strani, lahko date prednost njihovim potrebam. Z
razvrščanjem deležnikov jih je mogoče bolje preslikati in razumeti stopnjo in vrsto
vključenosti. Dajanje prednosti deležnikom pomeni dodelitev vrednosti vsaki skupini,
med najbolj razširjenimi in uporabnimi za vsak projekt so:
•
•
•
•

c)

Moč (kakšno raven moči imajo? visoko, srednjo, nizko)
Podpora (kako so vključeni v podporo projektu? Pozitivno, nevtralno,
negativno)
Vpliv (kakšen vpliv imajo na projekt? visok in nizek)
Potrebe (kakšno potrebo izkazujejo v zvezi s projektom? močno, srednjo,
šibko)

Vključevanje

To je proces, v katerem so zainteresirane strani neposredno vključene, da pridobijo
podporo in delijo. To je osnova našega razvojnega načrta za naslednji korak.
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V spodnji shemi je prikazano razvrstitev deležnikov.

Stopnja zanimanja

Visoka

Nizka

Interesna skupina, ki mora biti vključena
Interesna skupina s ključno vlogo, ki se in spodbujena, saj ima visok vpliv in
zanima za obravnavana področja in ima pomembnost, vendar nizko zanimanje za
zaradi svojega vpliva strateško vlogo. obravnavana področja
Mora biti prisotna pri procesu upravljanja

Nizka

Stopnja vpliva

Visoka

Interesna skupina, ki mora biti obveščena Obrobna interesna skupina, ki nima
in ki želi biti vključena, saj običajno nima strateške vloge in ki kaže malo zanimanja
glasu in ni slišana
za obravnavana področja

2. RAZVRSTITEV

Za opredelitev posebnih komunikacijskih strategij so bili deležniki razvrščeni v
naslednje ciljne skupine:
 zasebniki in lokalne skupnosti;
 lokalni organi;
 institucije/zakonodajalci: organ za upravljanje povodja, pokrajina, regija, ARPA,
pristaniški organ;
 turistični sektor: obiskovalci, turistične agencije, informacijske točke,
nastanitveni objekti, kampi, zadruge;
 društva/nevladne organizacije, povezane z okoljem;
 proizvodni sektor: proizvajalci v agroživilskem sektorju, proizvodne dejavnosti;
 komercialni sektor: trgovci, storitve, gostinci;
 izobraževalni/znanstveni sektor: šole, univerze, raziskovalni centri;
 drugi deležniki, ki imajo koristi od krajinske vrednosti: športna in športna društva,
čolnarjenje (posamezni čolnarji, privezi), rekreacijski ribolov, pohodniki,
opazovalci ptic, fotograski klubi, drugo.
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3. SEZNAM DELEŽNIKOV
Spodaj so predstavljeni rezultati »analize deležnikov«, ki identificirajo
najpomembnejše deležnike za vsako študijsko območje.
3.1 OBMOČJE ZGORNJE BENEŠKE LAGUNE (IT3250031)
a) Institucije/zakonodajalci: organ za upravljanje povodja, pokrajina, regija,
ARPA, pristaniški organ, Lokalne oblasti:
•
•
•
•
•
•
•
•




Dežela Veneto
Metropolitansko mesto Benetke
Občina Jesolo
Občina Cavallino tre Porti
Občina San Donà di Piave
Občina Musile di Piave
Občina Quarto d’Altino
Organ za upravljanje povodja vzhodnih Alp
ARPAV - Deželna agencija za preprečevanje in varstvo okolja Veneta
Uprava pristaniškega sistema v Benetkah
Ministrstvo za infrastrukturo in promet

b) Društva/nevladne organizacije, povezane z okoljem
•
•
•
•
•
•
•

Zadruga HYLA
Beneško naravoslovno združenje
Legambiente Benetke
Konzorciji za bonificiranje vzhodnega Veneta
Kmetijstvo v deželi Veneto - Agencija v Venetu za primarni sektor
Lipu v Benetkah
WWF Veneto

c) Izobraževalni/znanstveni sektor: šole, univerze, raziskovalni centri:
•
•
•
•
•

Univerza v Padovi
IUAV – Univerza v Venezia
CNR - Inštitut za morske vede
CORILA – Konzorcij za koordinacijo raziskav o sistemu Beneške lagune
Ispra - SNPA - Nacionalni sistem varstva okolja (Beneška laguna)
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d) Drugi deležniki, ki imajo koristi od krajinske vrednosti: športna in športna
društva, čolni (individualni čolni, pristanišča), rekreacijski ribolov, pohodniki,
opazovalci ptic, foto klubi, drugo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ribiška dolina Val Dogà
Ribiška dolina Grassabò
Ribiška dolina Dragojesolo
Ribiška dolina Cavallino
Ribiška dolina Lio Maggiore
Ribiška dolina Liona
Ribiška dolina Perini
Darsena Porto Canale
Turistične agencije
Združenje kmetov
Združenje beneških hotelirjev
Kulturno društvo Laguna Photografica
Pokrajinska zveza čebelarjev Benetke - APAV
Vegal – Lokalna akcijska skupina vzhodne Veneta
AGRI - Kmetijska in agroživilska konfederacija
IVSLA - Venetski inštitut znanosti in književnosti
Državljani, ki prebivajo v Benetkah
Navtična združenja Marco Polo North Lagoon
FIPSAS Benetke
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3.2 OBMOČJE LAGUNE CAORLE – IZLIV REKE TILMENT (IT3250033), IZLIV REKE

TILMENT (IT3250040), VALLE VECCHIA – ZUMELLE - VALLI DI BIBIONE
(IT3250041)
a) Institucije/zakonodajalci: organ za upravljanje povodja, pokrajina, regija,
ARPA, pristaniški organ, lokalne oblasti






Dežela Veneto
Metropolitansko mesto Benetke
Občina Caorle
Občina Concordia Sagittaria
Občina San Michele al Tagliamento

b) Društva/nevladne organizacije, povezane z okoljem
•
•
•
•
•
c)



Krožek Legambiente za območje vzhodnega Veneta »Geretto Pascutto«
Teritorialno obrmabni odbor Caorle
Konzorciji za bonificiranje vzhodnega Veneta
Kmetijstvo v deželi Veneto - Agencija v Venetu za primarni sektor
Lovsko društvo 1 Portogruaro - ATC 1
Izobraževalni/znanstveni sektor: šole, univerze, raziskovalni centri
Univerza v Padovi
IUAV – Univerza v Benetkah

d) Drugi deležniki, ki imajo koristi od krajinske vrednosti: športna in športna

društva, čolnarjenje (posamezni čolnarji, privezi), rekreacijski ribolov,
pohodniki, opazovalci ptic, fotograski klubi, drugo













Lovska društva iz Veneta
Društvo Il Pendolino
Nacionalno lovsko društvo - ANLC
Društvo Paese Vivo di Sindacale
Društvo za Laguno Caorle
Društvo lastnikov Porto Santa Margherita
Bibione Mare spa
Confagricoltura - Portogruaro
Nacionalno združenje neposrednih kmetovalcev – Coldiretti
Obrtniški konzorcij, ribiška zadruga CO. VE. P A
Eko club
Ustanova proizvajalcev divjačine – EPS Deželna sekcija Veneta
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Italijanska lovska zveza – F.I.d. C
Federvalli
FIPSAS - Italijanska zveza športnih in potapljaških dejavnosti
Pomožna obalna straža delte reke Tagliamento
Oaza La Brussa
Pro Loco Caorle – Društvo Caorle
Društvo športni ribolov Martin Pescatore
VeGal - Lokalna akcijska skupina vzhodnega Veneto
AGRI Združenje za kmetijstvo in agroživilstvo
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3.3

OBMOČJE TRŽIŠKE CAVANE (IT3330007)

a) Institucije/zakonodajalci: organ za upravljanje povodja, pokrajina, regija, ARPA,
pristaniški organ, lokalne oblasti
• Avtonomna dežela Furlanija- Julijska krajina – Služba za biotsko
raznovrstnost
• Občina Tržič - Monfalcone – Služba za okolje
• Občina Tržič - Monfalcone – Služba za javne objekte in nepremičnine
• Deželna agencija za varstvo okolja (Arpa) Furlanije julijske krajine
• Konzorcij za bonifikacijo soške nižine
b) Društva/nevladne organizacije, povezane z okoljem
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Legambiente – Društvo za vzdrževanje okolja Tržič-Monfalcone
Koordinacijski Lipu Furlanije Julijske krajine
WWF
Združenje za varstvo okolja Eugenio Rossman
Okoljska organizacija
Ornitološko društvo
Faunistično združenje
Botanično združenje
Gozdarsko društvo
Združenje Furlanije Julijske krajine A.ST.O.R.E.
Deželni zavod za ribištvo

c) Izobraževalni/znanstveni sektor: šole, univerze, raziskovalni centri

• Univerza v Trstu
• Univerza v Vidmu
d) Komercialni sektor: trgovci, storitve, gostinci
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ribiška zadruga Tržič- Monfalcone
Solero beach (Kopališče Marina Nova)
Društvo ljubiteljskih ribičev - Asd Casoneri Panzano- Monfalcone - Tržič
Restavracija »Al pesce d'oro«
Marina Julia Family Camping Village
Plaža Pluto
Venice bar- gostilna- picerija
Pekarna Anastasio Andrea
Bar Number one
Bar ex playa
Gorstilna »Il Pirata in pignata«
Bar Mario
Surf bar
Cvetličarstvo »Pinese«
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

A2A
Kajakaško društvo Tržič -Monfalcone
Kitelife Gradež - Grado
Ljubiteljsko jadralsko društvo windsurfing Marina Julia
Društvo ljubiteljskih ribičev
Lovski rezervat Staranzano
Lovski rezervat Tržič- Monfalcone
Ebn-Nodo Tringa iz Furlanije Julijske krajine
Confcooperative- FEAMP
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3.4 OBMOČJE ŠKOCJANSKI ZATOK - VAL STAGNON (SI5000008 - SI3000252)

a)

Institucije/zakonodajalci: organ za upravljanje povodja, pokrajina, regija,
ARPA, pristaniški organ, lokalne oblasti

•
•
•
•
•
•
•

Občina Koper
Občina Ankaran
Občina Izola
Občina Piran
Ministrstvo za okolje in prostorsko načrtovanje (vključno osebje ki se
ukvarja s projekti, ki jih vodi ministrstvo)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Organizacije italijanske manjšine (Skupnosti Italijanov v Sloveniji)
Krajevne skupnosti Mestne občine Koper

b) Zasebni državljani in lokalne skupnosti
•

Domačini: zlasti iz občin Koper in Ankaran

c) Turistični sektor: obiskovalci, turistične agencije, info točke, turistične
nastanitve, kampi, zadruge
• vsi obiskovalci, slovenski in tuji turisti
• organizacije in osebe zainteresirane za prostovoljno sodelovanje
• lokalni prebivalci (obiskovalci): ljubitelji prostega časa, tekači, ornitologi
(opazovalci ptic), ljubitelji narave
• Društva za skupinske izlete
• Turistično informacijski centri: Turistično Informacijski Center Koper
• Združenje slepih in slabovidnih obiskovalcev/turistov: Združenje INVI Koper
• Lokalne potovalne agencije
• Lokalne turistične nastanitve in hoteli
d) Drugi deležniki, ki imajo koristi od krajinske vrednosti: športna in športna
društva, čolni (individualni čolni, pristanišča), rekreacijski ribolov, pohodniki,
opazovalci ptic, foto klubi, drugo
• Umetniki narave, fotografi
• Društvo primorskih vzgojiteljev umetnosti
• Fotografsko društvo Koper, fotografski klubi, individualini fotografinaravoslovci
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e) Društva/nevladne organizacije, povezane z okoljem
•
•
•
•
•

DOPPS in druge nevladne organizacije za ohranjanje narave
Upravljavci mokrišč v Sloveniji in tujini
Inštitut za vode Republike Slovenije (IzVRS)
Zavod Republike Slovenije za varstvo narave - ZRSVN,
Drugi upravljavci zaščitenih območij v Sloveniji in tujini

f) Oddelek za promentne infrastrukture
• Družba za avtoceste Republike Slovenije (DARS d.d.)
• Direkcija za infrastrukturo, Ministrstvo za infrastrukturo
• Slovenske železnice
g) Komercialni sektor: trgovci, storitve, gostinci
•
•
•
•

Nepremičninske agencije, ki delujejo v Kopru
Koprsko pristanišče
Nakupovalni centri v Kopru
Srminsko obrtno - industrijsko in razvojno območje

h) Proizvodni sektor: proizvajalci v agroživilskem sektorju, proizvodne dejavnosti
•
•
•
•

Zadruga ekoloških pridelovalcev Istre
VinaKoper, Kmetijska kmetijska zadruga Koper, z.o.o., Vinol
Posamezni zasebni pridelovalci zelenjave/majhni vrtovi na robu rezervata
Posamezni kmetje

i) Izobraževalni/znanstveni sektor: šole, univerze, raziskovalni centri
•
•
•
•
•
•
•
•

Vse šolske skupine (različne izobraževale stopnje)
Študentje na praksi, projekti
Študentje slovenskih in tujih univerz
Skupine strokovnjakov
Informacijski in usmerjevalni centri za izobraževanje odraslih
Univerzitetno osebje - raziskovalci, visokošolski učitelji
Raziskovalci iz znanstveno-raziskovalnih centrov (ZRS, SAZU, NIB)
Osebje in obiskovalci regionalnih razvojnih centrov (RRC)
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