
mini guide
Kako uporabljati matriko kompetenc 
deležnikov z Območja Alp

Kakšne so kompetence deležnikov na Območju 
Alp? Kako so kompetence prostorsko razpo-
rejene in na katerih institucijah? “Matrica kom-
petenc” v projektu WIKIAlps zbira informacije 
o institucijah v programu Območje Alp (Alpine 
Space) in predstavlja njihova znanja in kompe-
tence. Podatki so dostopni prek podatkovne 
zbirke WIKIAlps. Cilj tega mini vodiča je predsta-
viti ideje v ozadju matrice kompetenc deležnikov 
in predstaviti njeno uporabnost pri razumevanju 
in iskanju informacij v podatkovni zbirki.

 
KDO SO »DELEŽNIKI« V OKVIRU  
WIKIALPS?

Projekt WIKIAlps se ukvarja z trajnostnim pro-
storskim razvojem (SSD - sustainable spatial 
development) in ga zanimajo predvsem osnov-
ne strukture vpletenih ter omrežja, ki se v Al-
pah ukvarjajo s tovrstno problematiko. Zlasti 
se osredotoča na širjenje rezultatov projektov 
na Območju Alp in strokovnega znanja prek in-
teresnih skupin, deležnikov in njihovih omrežij. 
Pojem “deležnik” je zelo splošen in pomeni ljudi 
oziroma skupino ljudi ali organizacije, ki imajo 
pravno utemeljen interes (delež) v posamezni 
politiki, programu, itd.

Glede na večjo stabilnost skozi čas, so bili de-
ležniki večinoma institucije in ne posamezniki. 
Projekt temelji na dveh tematskih področjih 
(«vključujoča rast» in «učinkovita raba virov in 

upravljanje ekosistemov») 4. programskega ob-
dobja. Projekt je za pripravo matrike kompetenc 
uporabil seznam vseh projektnih partnerjev v 
28. izbranih projektih.

Podatki po projektnih partnerjih programa Ob-
močje Alp vsebujejo nekaj osnovnih informacij, 
kot so ime institucije v domačem in angleškem 
jeziku, sedež institucije in kontaktni elektronski 
naslov. Za dodatno opredelitev kompetenc se je 
partnerstvo projekta WIKIAlps odločilo dodati 
še informacijo o spletnih straneh, kodo NUTS 3 
regije, v kateri se nahaja institucija, teme, s ka-
terimi se ukvarja in njeno vplivno območje (glej: 
Slika 1).



Tip

• lokalna, regionalna, državna uprava
• gospodarska zbornica
• NVO/NPO
• razvojna agencija
• univerza
• raziskovalni inštituti
• ...

Sektor

•  zasebni
•  javni
•  javno-zasebni

Prostorska raven (glavna raven dejavnosti)

• mednarodna
• državna
• regionalna
• lokalna
• vse (univerze pogosto delujejo na vseh 

prostorskih ravneh)

Panoga

• NACE-koda

Glavni tematsku poudarek

• gozdarstvo
• energetska oskrba
• ...

Odnos do Alp (lokacija institucije)

• znotraj območja Alpske konvencije
• zunaj območja Alpske konvencije, vendar 

znotraj Območja Alp (Alpine Space)
• zunaj Območja Alp

Ocena dosega vpliv na trajnostni pros-
torski razvoj

• lokalen
• regionalen
• državen
• mednaroden

SLIKA 1: VSEBINE, KI JIH ZAJEMA OPIS DELEŽNIKOV

ANALIZA DELEŽNIKOV V WIKI

V smislu analize deležnikov WIKIAlps določa:

• Pristop k analizi deležnikov na institucional-
ni ravni (tukaj).

• «Matriko kompetenc» v bazi podatkov 
WIKIAlps z informacijami o več kot 200 
ustanovah, ki so sodelovale v 4. programu 
Območje Alp (tukaj).

• Interpretacijo udeležbe deležnikov glede na 
matriko kompetenc (tukaj).  

 
WIKIALPS PODATKOVNA ZBIRKA  

Podatki o deležnikih so zbrani na način, da so 
uporabnikom na voljo kot podatkovna zbirka in 
ne kot samostojna wiki stran. Podatkovna zbir-
ka WIKIAlps ponuja seznam vseh institucij, ki so 
sodelovale v dveh tematskih sklopih prej omen- 
jenega programskega obdobja. Predstavljena je 
kot dinamični grafični uporabniški vmesnik in te-
melji na relacijski podatkovni zbirki, ki povezuje 
obravnavane deležnike s podatki o njihovih pro-
jektih in projektnimi rezultati.

Grafični uporabniški vmesnik je sestavljen iz:

• glave, ki prikazuje logotipe WIKIAlps in Ob-
močja Alp (Alpine Space); 

• jedra, ki vsebuje podatkovni niz in pred-
stavlja podatke v štirih različnih zavihkih 
(projekti, deležniki, produkti in mednarodne 
potrebe) in dva iskalnika za projekte in de-
ležnike;

• okvirja na levi strani, kjer so predstavljene 
kartografske funkcije - zemljevid deležni-
kov;

• in okvirja na desni strani, kjer najdemo 
orodja za filtriranje - filter.

Vsi elementi so medsebojno povezani, na pri-
mer, ko kliknemo deležnika na zemljevidu, se bo 
to odražalo v izboru tega deležnika na zavihku 

deležnikov (če je ta zavihek aktiven). Če je upora-
bljen filter v okvirju za filtriranje, bodo filtrirani 
tudi vsi zavihki podatkov (razen zavihka medna-
rodne potrebe).

 
ZAVIHEK DELEŽNIKOV 

V zavihku deležnikov so prikazani atributni po-
datki o ustanovah, ki sodelujejo v 28 obravnava-
nih projektih. Vsaka vrstica v preglednici ustreza 
posamezni instituciji in prikazuje pomembnejše 
informacije, zbrane med analizo deležnikov. Za-
vihek predstavlja osnovno tabelo oziroma ma-
triko kompetenc. Funkcija za približevanje (levi 
klik na simbol povečevalnega stekla) omogoča 
uporabniku, da si približa ustanovo v oknu zem- 
ljevida (če pritisnemo shift, lahko izberemo več 
kot eno ustanovo na tabli). Če želimo povzeti 
informacije o deležnikih, si jih lahko prenesemo 
tudi v pdf formatu. Uporabnik le klikne na ustre-
zen simbol (zraven povečevalnega stekla).

Informacijska vizitka o deležnikih

Informacijsko vizitko o deležnikih lahko razu-
memo kot curriculum vitae (cv) deležnikovih 
projektnih aktivnosti v Območju Alp. Vsebuje 
najpomembnejše informacije o deležniku, njego-
vih kompetencah in projektih. Vizitka deležnika 
vsebuje:

• splošne informacije, kot so kraj, tip, sektor, 
prostorska raven, tematska usmeritev;

• pregled projektnih udeležencev Območja 
Alp 2007–2013 s povezavami na projektne 
strani WIKIAlps;

• grafični prikaz mreže deležnikov, njihovega 
položaja in odnosov med njimi znotraj Ob-
močja Alp;

• oblak besed, ki prikazuje glavne interese 
deležnikov Območja Alp (ki temelji na pro-
jektnih povzetkih);

• diagram, ki prikazuje njihovo raven vpliva 
na prostorski razvoj;

• in stiliziran zemljevid programskega ob-
močja z lokacijo deležnikov.

Več informacij o vsebini vizitke deležnikov najde-
te na spletnih straneh wiki.

 
ZEMLJEVID 

Zemljevid prikazuje približne lokacije (stopnja 
LAU 2) deležnikov na širšem evropskem prosto-
ru. Posamezen rdeč krogec na zemljevidu pred-
stavlja enega ali več deležnikov. Ko kliknemo na 
posameznega deležnika na zemljevidu, izberemo 
deležnika na seznamu deležnikov (če je ta sez- 
nam aktiven). Izbira več kot enega deležnika je 
mogoča, če kliknemo in držimo levi gumb miške 
ter tako izberemo vse želene deležnike.

 
FILTRI IN ORODJA ZA ISKANJE 

V možnosti filtrov lahko izbiramo med 11 filtri 
(na desni strani), ki so razporejeni po naslovih. 
Njihova uporaba nam omogoča hkratno filtrira-
nje projektov, deležnikov in končnih produktov 
projektov (kot so povezani v podatkovni zbirki). 
Filtriranje je mogoče glede na:

• akronim, prednostno območje, tematsko 
področje in ključne besede projekta;

• državo, prostorsko raven, temo in tip de-
ležnikov;

• vrsto končnih produktov, ciljne skupine in 
jezik končnih produktov.

Gumb za ponastavitev odstrani vse filtre. 

Dve orodji za iskanje v glavnem meniju omogo-
čata uporabniku iskanje določnih projektov ali 
deležnikov (angleško ime, izvorno ime, akronim).

Podatki v matriki kompetenc lahko z uporabo fil-
trov v podatkovni zbirki deležnikom pomaga pri:

• iskanju strokovnjakov na določenem te-
matskem področju alpskega prostorskega 
razvoja;



• iskanju raziskav na geografskem območju 
Alp;

• prepoznavanju vodilnih institucij na določe-
nih področjih in izbranih območjih znotraj 
Alp;

• iskanju novih potencialnih partnerjev za do-
ločene projekte ali naloge.

Na spodnji sliki 2 je predstavljen primer iskanja, 
kjer z enostavnim izborom polj lahko poiščemo 
primerne deležnike.

www.wikialps.eu
info@wikialps-project.eu

SLIKA 2: PRIMER FILTRA


