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PROJEKT SUSTAIN 

SUSTAIN je triletni projekt, ki ga preko 
programa INTERREG IVC, delno financira 
Evropski sklad za regionalni razvoj. Projekt je 
nastal na osnovi regionalne pobude 
namenjene okolju in preprečevanju tveganja 
(prioriteta št. 2 v programu) ter podtemi o 
vodnem gospodarstvu. Proračun projekta je 
znašal 1,8 milijonov EUR. 

Cilj programa SUSTAIN je ustvariti popolnoma 
izvedljivo orodje, ki bo evropskim obalnim 
organom in skupnostim pomagalo zagotoviti 
trajnost Evropske obale. Orodje bo primerno 
za vseh 22 obalnih držav v Evropski uniji. 

Zasnovano je na naboru enostavno merljivih 
kazalnikov trajnosti, ki so bili razviti in ocenjeni 
v času trajanja projekta, in organom oblasti 
omogočajo učinkovito merjenje trajnosti naših 
obal.  

Partnerstvo projekta je sestavljalo 12 
partnerskih organizacij iz cele Evrope. Glavni 
partner projekta je bila Obalna in morska unija 
– EUCC (Nizozemska). 

Obiščite www.sustain-eu.net, kjer boste našli 
več informacij, kot tudi vse SUSTAIN 
publikacije v 9 evropskih jezikih!  

 

 

 

KOLOFON 

 

SUSTAIN partnerstvo. 2012. Prenos trajnosti 
obale poročilo o dobrih praksah in 
politikah. Projekt SUSTAIN / INTERREG IVC. 

Poročilo so pomagali ustvariti vsi SUSTAIN 
partnerji. 

Zahvalo za sofinanciranje prejme: ESRR - 
INTERREG IVC (SUSTAIN) 

Izjava o omejitvi odgovornosti: Vsebina 
poročila SUSTAIN odraža stališča avtorjev in 
Organ za upravljanje INTERREG IVC ne 
odgovarja za kakršnokoli rabo, ki bi lahko 
nastala iz vsebovanih informacij. 

Medregionalni program sodelovanja 
INTERREG IVC, ki ga financira Evropski sklad 
za regionalni razvoj, pomaga regijam Evrope 
pri sodelovanju in deljenju izkušenj in dobrih 
praks s področja inovacij, ekonomije znanja, 
okolja in preprečevanja tveganja. Za 
financiranje projektov je na voljo 302 milijona 
evrov, poleg tega pa imajo regionalni nosilci 
političnih odločitev na razpolago veliko 
zakladnico znanja in možnih rešitev. 
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UVOD 

Program INTERREG IVC je del cilja 
evropskega teritorialnega sodelovanja iz politik 
strukturnega sklada za obdobje 2007-2013. 
Splošni cilj programa INTERREG IVC, ki se 
osredotoča na medregionalno sodelovanje, je 
izboljšati uspešnost politik za regionalni razvoj 
na področju inovacij, ekonomije znanja, okolja 
in preprečevanja tveganja. Projekti naj bi 
prispevali k doseganju splošnega cilja 
programa z izmenjavo in prenosi izkušenj na 
področju regionalnih politik, znanja in dobrih 
praks. Kljub temu, vloga INTERREG IVC ne 
sme biti skrčena samo na izmenjavo in prenos 
“operativnih” politik, ampak, da se razume kot 
korak naprej k izboljšanju politik.  

S prenosom praks iz ene regije v drugo, lahko 
regije oplemenitijo in obnovijo njihov način 
izvajanja politik. Vseeno, pa prenos praks 
običajno ni zadosti, da se zagotovijo dolgoročni 
učinki regionalnih politik. Upoštevajoč te 
prakse v njihovem širšem kontekstu, naj bi 

projekt izmenjal tudi izkušnje o različnih okvirjih 
politik njihovih regij. Preko takšnega 
strateškega pristopa lahko sodelovanje doseže 
bolj strukturne spremembe v vsaki sodelujoči 
regiji (npr. sprememba določenih ukrepov ali 
nastanek nove prioritete v določenem 
dokumentu politike). Seveda je časovni okvir, 
znotraj katerega se spreminjajo politike, 
pogosto daljši od trajanja projekta, zato je pri 
triletnih projektih lažje prenesti izkušnje kot pa 
vnesti spremembe v dokumente regionalnih 
politik. Ta dokument prikazuje kako je dvanajst 
začetnih partnerjev na njihovih prvih desetih 
sestankih opredelilo trinajst dobrih praks, od 
katerih je bilo 6 že uspešno prenesenih. V 
času trajanja projekta, sta bili dve preneseni 
praksi vključeni v izboljšano politiko. Upamo, 
da bodo tudi ostale, potem, ko se projekt 
zaključi. 

 

 

 

DOBRE PRAKSE IN SMERNICE PRI SUSTAIN-u 

Trajnostni razvoj je ključna strategija EU in 
bistvenega pomena za prihodnjo blaginjo držav 
članic. Ta je še zlasti pomemben na obalnih 
območjih, kjer več kot tretjina evropskega 
prebivalstva živi znotraj 50 km od obalnega 
pasu in povzroča svojevrsten okoljski, socialni 
in gospodarski pritisk. Pri projektu SUSTAIN je 
bilo predvideno, da vsak partner gosti sestanek 
za ostale partnerje v projektu. To je pomenilo 
izvedbo dvanajstih sestankov, v triletnem 
obdobju trajanja projekta. Med temi obiski je 
gostitelj partnerjem pokazal različne plati 
trajnosti. Iz mnogih srečanj so ostali partnerji 

odšli domov z idejam in začeli z izvajanjem 
tistih praks, ki bi izboljšale njihovo trajnost in 
pogostokrat vključevali spremembe, ali 
neposredno ali v prilagojeni obliki, v obstoječe 
politike, da bi zagotovili dolgoročnejšo 
izvedljivost prakse.  

To poročilo predstavlja primere kako lahko 
ciljno usmerjene delavnice združene z 
dopolnilnimi obiski terena, za ilustracijo 
obravnavanih vidikov, vodijo k pozitivni 
medregionalni spremembi. 
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Pretvorba organskih, kmetijskih odpadkov v snov primerno 
za prevleko lokalnih stez - g. Christakis Miltiadous, nekdanji 
predsednik Sveta skupnosti Kouklia (Ciper) 

»V naši skupnosti je trajnost stalna točka 
dnevnega reda našega programa. Preko 
50 % naše proizvodnje energije izhaja iz 
obnovljivih virov, v primerjavi s splošnim 
ciljem držav članic EU, da dosežejo 20 % do 
leta 2020. Na Nizozemskem, smo partnerji v 
okviru obiska z naslovom »Priložnosti za 
nove države članice« kolesarili in hodili po 
poteh, ki so bile izdelane iz lokalnih, 
naravnih izdelkov – v tem primeru morskih 
školjk – namesto iz asfalta. Pozanimal sem 
se ali bi lahko tudi naše zelene, organske in 
kmetijske odpadke, predvsem obrezke, 
uporabili kot alternativno in trajnejšo 
površino za poti, namesto gline, ki jo 
trenutno uporabljamo. Ker sem prejel 
pozitivne odzive in smo posledično 
ugotovili, da bi to tudi izboljšalo našo 
politiko ravnanja z odpadki, se je v začetku 
leta 2011 skupnost odločila, da vloži 20.000 
EUR v drobilnik lesa. Po nekaj mesecih 
delovanja drobilnik ustvari približno 4t/ha 
razrezanega materiala.« 

»To pomeni približno 20 t/dan med zgolj 6 
urami delovanja. Uporabljamo ga samo 2 dni 
na teden in tako ustvari 40 t/mesec materiala. 
To je že v ciljnem obsegu 300 t/leto, ki ga je 
zadala skupnost. Material se uspešno 
uporablja na javnih pešpoteh, s čimer že 
prihranjamo denar za nakup in vzdrževanje 
tradicionalnih glinenih poti.  

 

 

 

Poleg tega se ustvarja presežek materiala, ki 
pa se ga uporablja za mulčenje dreves na 
javnih površinah, zaradi česar je manjša 
poraba vode, saj manj vode izhlapeva iz 
zemlje. Gospodarsko gledano, ta novi 
postopek dobro deluje. Odlagališče za tak tip 
odpadka nas stane 8.000 EUR/leto – 400 ton 
kmetijskih odpadkov je običajno odloženih na 
odlagališču za 20 EUR/tono. Sedaj teh 
stroškov več ni, kar pomeni, da se bo strošek 
drobilnika lesa povrnil v 2,5 letih. V skupnosti 
sedaj razmišljamo še o drugih možnostih za 
druge sheme ravnanja z organskimi odpadki, 
kot je nabava kompostnikov za gospodinjske 
odpadke, da pretvorimo odpadke v uporaben, 
kmetijski kompost. To prakso bomo prenesli v 
našo politiko ravnanja z odpadki. V ponos nam 
je, da je sekretariat INTERREG IVC izbral naš 
primer za predstavitev na INTERREG IVC 
Sejmu dobrih praks 2011 v Krakovu.« 

 

Občina Kouklia že proizvede več kot 50 % 
energije iz obnovljivih virov, v primerjavi s 
splošnim ciljem držav članic EU, da dosežejo 
20 % do leta 2020. Ključni dejavniki uspeha so 
bili dogovori z lokalnimi poljedelci o (finančnih) 
koristih, več delavnic o gospodinjskem in 
kmetijskem kompostiranju, posebna 
usposabljanja in predstavitev dela s strojem. 
Do sedaj so preplastili 2 km peš poti. Prah je 
velik problem na Cipru in vedno kršijo EU 
predpise, ampak drugače ne gre, ker je zemlja 
tako vroča in suha. Pravzaprav, da bi se prah 
polegel, vlada uporablja olje, kot vlažilno 

Delo z drobilnikom lesa, Kouklia – Ciper

INTERREG IVC Sejem dobrih praks 2011
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sredstvo, ki pa posledično onesnaži 
vodonosnike. Zaradi uporabe organskih snovi, 
se je zmanjšal prah s poprej glinenih cest in ni 
več potrebno dodajati olja na teh 2 km poti, da 
se prepreči dviganje prahu. Skupnost sedaj 
razmišlja o drugih shemah ravnanja z 
organskimi odpadki, npr. o pretvorbi 
gospodinjskih odpadkov v uporaben, kmetijski 
kompost. Poleg tega, tudi ostali svèti 
raziskujejo uporabo te tehnike. To metodo se 
lahko prenese v druge kraje, z materiali 
primernimi njihovi legi. Ker je kompostiranje 
pomemben političen del upravljanja z odpadki, 
je ključno vprašanje tako ICZM-ja kot tudi 
trajnosti, je bila dobra praksa vključena v 

spremenjeno politiko upravljanja z odpadki, 
med sestankom Sveta. Metoda je privabila 
politično pozornost pri drugih ciprskih 
skupnostih, ki se sedaj določajo glede njenega 
sprejetja. 

Žal pa stalno izvajanje prakse ni zagotovljeno. 
Zadnje lokalne volitve so bile porazne za 
takratnega župana in njegove svetnike, novi 
Svèt pa je skeptičen do prednosti, ki jih ima 
trajnost, s poudarkom na povečanem turizmu 
in gospodarskem razvoju. Po volitvah se je 
novi Svèt umaknil iz projekta in tako izpostavil 
krhkost prenosa dobrih praks in izboljšanja 
politik, ko se politične agende na novo 
zastavijo in upoštevajo. 

 

 Afroditina skala, Ciper, fotografija Erik Devilee
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Prebroditev politične ločnice – ga. Caroline Salthouse, mestni svet 
občine Sefton (Združeno kraljestvo) 

»Med obiskom Cipra so bili partnerji priča 
lokalnim organizacijam iz ločenih turških in 
ciprskih skupnosti, ki so našle načine za 
skupno delovanje, grajenje mrež in 
sodelovanje na vprašanjih skupnega 
interesa za pozitivno spremembo, ne glede 
na politične zadržke. Te lokalne 
organizacije imajo boljše razumevanje 
osnovne zgodovine, še posebej politične. 
Na osnovni ravni prebivalstva se 
obojestransko trudijo in promovirajo 
skupno delo na vprašanjih trajnostnosti. 
Svet občine Sefton je prepoznal, da so 
lahko določeni pristopi ključni pozitivni 
gonilnik v Severozahodni Angliji, kjer 
morski načrtovalci iz dveh glavnih ustij v 
Angliji delajo z ljudmi in organizacijami, ki 
imajo skupen cilj, toda različne državne 
zakonodajne omejitve. Čeprav SZ Anglija 
nima razdvojenih skupnosti, pa ima 
kopenske in/ali morske meje s petimi 
nacionalnimi upravami – z Wales-om, 
Škotsko, otokom Man, Irsko in Republiko 
Irsko. Samo eno od teh EU priznava kot 
ločeno državo, toda dve od večjih rečnih 
ustij ločujejo upravne meje. Zato je delo 
preko teh meja z različnimi upravami zelo 
pomembno, če mislimo uresničiti učinkovit 
prostorski načrt, tako na večji državni kot 
tudi na manjši lokalni ravni.« 

Med medregijskim študijskim obiskom, z 
naslovom »Ali lahko trajnost premosti obmejne 
skupnosti?«, je ga. Caroline Salthouse 
spoznala, da je sodelovanje med obema 
ciprskima skupnostima (grško in turško) 
bistvenega pomena za njihovo okolje in bi 
lahko bilo enako pozitivno v SZ Angliji, kjer 
bodo prostorski načrtovalci na območju dveh 
večjih angleških rečnih izlivov v svoje delo 
vključili ljudi in organizacije, ki imajo skupen 
cilj, a različne državne zakonodajne omejitve. 
Zaradi zapletene narave dela preko teh meja 
so Severozahodni obalni forum, Univerza v 
Liverpoolu in Državni oceanografski center na 
delavnici 10.2.2011 in dopolnilni delavnici 23. 
in 24.6.2011, združili tiste, ki so neposredno 
vpleteni v te aktivnosti, kot tudi profil 
deležnikov, zainteresiranih v Irsko morje. Ta 

nova pobuda je črpala iz izkušenj tako od 
Foruma Irskega morja kot tudi INTERREG-a 
Irskega morja, vendar je v svoji naravi bila 
precej spremenjena in bila že od začetka bolj 
proces, ki vključuje zainteresirane strani. 
Ponujena je bila možnost pregleda nad 
sporazumi za morsko planiranje v različnih 
upravah in raziskava načrtov zainteresiranih 
strani in drugih aktivnosti upravljanja Irskega 
morja. Prvotna zamisel majhnega števila 
ključnih organizacij in pristopa »od zgoraj 
navzdol«, se je sedaj razširila in vključuje 100 
povabljenih deležnikov iz regije Irskega morja, 
ki bodo predlagali in oblikovali ideje, kako na 
dolgi rok najbolje sodelovati na čezmejnih 
vprašanjih, ki zadevajo Irsko morje. Ta pristop 
k obvladovanju problemov od zgoraj navzdol, 
kjer so že v začetku vključene lokalne 
zainteresirane skupine, je bil narejen po 
modelu iz Cipra, ker se ta nanaša na ločene 
skupnosti – kot je ugotovil zunanji strokovni 
sodelavec občine Sefton. 

Vlada Združenega kraljestva odlaga javno 
čezmejno delo v zvezi z Irskim morjem, zaradi 
zapletenosti pri delu preko administrativnih 
meja in z različnimi zakonodajami. Kakorkoli 
že, Rezultat prenosa te dobre prakse, v SZ 
Angliji, je dogovarjanje lokalnih organizacij z 
namenom čezmejnega sodelovanja pri 
pripravah za pomembno vključevanje 
zainteresiranih strani v načrtovanje in ostale 
aktivnosti pri upravljanju Irskega morja. Tokrat 
bo pristop vključeval več deležnikov že od 
začetka, manj od zgoraj-navzdol, in sodelovalo 
bo več lokalnih zainteresiranih skupin.  

Plaža Crosby, Sefton – Združeno kraljestvo
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Medsektorski nadzorni konzorcij za upravljanje obalnih 
območij - ga. Doriana Calilli, pokrajina Teramo (IT) 

»Med obiskom Kanarskih otokov, kjer je bil 
gostitelj Kanarski inštitut pomorske 
znanosti (ICCM), so partnerji obiskali 
delovni sestanek na temo zbliževanja 
članov različnih lokalnih, regionalnih in 
državnih upravnih organov pri 
ustanavljanju konzorcija, ki bo vodil 
mestno rehabilitacijo na jugu otoka Gran 
Canaria, z imenom Maspalomas konzorcij. 
Ta lahko pripravlja in načrtuje predloge 
glede upravljanja, sodelovanja med 
upravami, trdih in mehkih konstrukcij itd. 
Učinkovitost konzorcija je zelo visoka. 
Dobila sem občutek, da bi podobna 
območja v pokrajini Teramo lahko upravljali 
na enak način, tako sem se ob vrnitvi v 
Italijo pozanimala, če so moji sodelavci iz 
drugih oddelkov in služb zainteresirani za 
vzpostavitev takšnega instrumenta. Odziv 
je bil zelo pozitiven, tako da sem dobila 
zeleno luč za oblikovanje konzorcija za 
razvoj tistih področij v pokrajini, ki 
potrebujejo regeneracijo.« 

Konzorcij Maspalomas je sestavljen iz štirih 
institucij: Španski inštitut za turizem –
TURESPAÑA- (državna raven), Regionalna 
vlada Kanarskih otokov, Svet otoka Gran 
Canaria (lokalna raven) in Občina San 
Bartolomé de Tirajana (lokalna občinska 
vlada). Ta urbani konzorcij povezuje interese 
vseh upravnih organov, ki so pristojni za 
turizem in prostorsko/urbano planiranje in 
upravljanje. Je orodje za planiranje in 
upravljanje zemljišč in z njegovo pomočjo smo 
razvili načrt za obnovo turističnih območij. 
Zmanjšanju investicij v območju je sledil padec 
konkurenčnosti in prihodka, saj so obiskovalci 
odšli drugam. V prvih šestih mesecev obstoja 
smo, s pomočjo Urbanega konzorcija, razvili 
načrt za obnovo turističnega območja, kar 
predstavlja prvi cilj (od dveh), ki ga je potrebno 
doseči.  

 

V občini Teramo so menili, da bi podoben 
model lahko uporabili pri reševanju tamkajšnjih 

oslabljenih območij. V občini so primerljiva 
območja, kjer glavni del BDP-ja predstavljajo 
obalni turizem in obiskovalci. Tudi oni se 
soočajo s pomanjkanjem skupne vizije glede 
trajnostnega razvoja, zlasti zaradi neustrezne 
infrastrukture, ki izhaja iz zastarelosti in 
nezmožnosti prepoznavanja novih tržnih 
trendov. Poleg tega odgovornim službam za 
načrtovanje razvoja pomagajo različne lokalne, 
regionalne in državne službe, ki pa imajo 
pogosto svoje cilje in prioritete.  

 

 

 

Ko se je ga. Calilli vrnila v Italijo, jo je 
zanimalo, če bi sodelavci iz različnih oddelkov 
in služb želeli vzpostaviti podoben instrument. 
Odziv je bil zelo pozitiven, tako da je dobila 
zeleno luč za oblikovanje podobnega 
konzorcija. Konzorcij bo s pomočjo enotne 
strateške vizije temu območju omogočil 
trajnostno rehabilitacijo javne infrastrukture in 
domov. Trenutno takšne vizije ni, saj ima vseh 
sedem občin svoje lastne urbane načrte, ki 
med seboj niso usklajeni. Izdelan bo načrt za 
ponovno urbanizacijo 45 km dolgega obalnega 
pasu. Načrt bo olajšal izvajanje pogodb za 
območja štirih glavnih rek. Po nekaj sestankih 
z ustreznimi svetovalci in dvostranskih 
pogovorih z županom, tako po telefonu, kot 
tudi neposredno, je bil dosežen dogovor za 
ustanovitev konzorcija. Ob ustanovitvi 
konzorcija pokrajine Teramo so podpisali 

Torre di Cerrano – Teramo 
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pogodbo o sodelovanju in statut. Ta določata 
funkcije v konzorciju, ki ga sedaj upravljajo 
posamezne službe, in urejata njegovo 
delovanje. Konzorcij ima svojega pravnega 
direktorja, v njem pa sodeluje tudi vseh sedem 
županov obalnih skupnosti, iz 45 km dolgega 
obalnega pasu, in tri službe iz pokrajine 
Teramo (javna dela, energija in okolje, 

načrtovanje). Pri prvem sestanku so se 
dogovorili o razvoju vizije za vključitev 
teritorialnega urbanega načrta, s strani vseh 7 
občin, z imenom Načrt za urbano preureditev. 
Kontaktirali so tudi kanarski konzorcij in se 
dogovorili, da jih obiščejo in se iz prve roke 
poučijo o njihovih pristopih in kako lahko bolje 
vključijo zasebni sektor. 

 

 

Pokrajina Teramo – Italija
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Informiranje z namenom zmanjšanja stika kopalcev z 
meduzami - Dr. Gerald Schernewski, Leibniz-Inštitut za raziskave Baltskega 
morja (IoW) (Nemčija)     
»Velike agregacije meduz so ponavljajoči 
se problem v Evropi. Lahko ovirajo obalni 
turizem in povzročajo prepoved kopanja, 
potencialno povzročajo nevarnost 
človeškemu zdravju, povzročajo težave 
gospodarskemu ribolovu, ribam 
zmanjšujejo razpoložljivo hrano 
(zooplankton), prežijo na ribja jajčeca in 
ličinke ter manjšajo populacijo rib. Te 
težave je izpostavil gostujoči francoski 
partner SIVOM med obiskom obale 
Sredozemskega morja, v kraju Cavalaire 
sur mer, na delavnici z naslovom »Vloga 
lokalnih oblasti pri trajnosti«. Kljub temu, 
za pretirane izbruhe meduz ne obstajajo 
rešitve upravljanja in niso vse meduze 
nevarne za zdravje. Zato so odločilne dobre 
informacije s strani služb za turizem, ki 
izboljšujejo znanje o meduzah.« 

To je pomembno, saj se pričakuje, da se bodo 
agregacije meduz povečevale, zaradi 
segrevanja morja, kot posledica klimatskih 
sprememb. V Baltskem morju, kjer so vrste 
nevarnih meduz redke, je informacija še 
posebej ustrezen ukrep, saj ljudje pogosto 
mislijo, da so vse meduze nevarne. Čeprav je 

upravljanje pojava meduz težko, je informiranje 
turistov na plaži in vplivanje na njihovo 
percepcijo in sprejetost meduz relativno 
enostavno. 

Kot rezultat tega, je IOW sodeloval z lokalnim 
turističnim odborom Warnemünde. Sodelavka 
se je zavezala k nalogi in, v 17-ih dneh, v juliju 
in avgustu 2011 razdelila 2.000 letakov 
turistom na sedmih različni baltskih plažah v 
Nemčiji. Ti so informirali o neškodljivosti 
meduz (in o eni redki problematični vrsti), z 
namenom, da se krepi zavedanje o meduzi kot 
zanimivi živali. Vrednotenje, ki je zajelo 755 
uporabnikov plaž, je pokazalo, da so dodatne 
informacije zmanjšale percepcijo nevarnosti 
meduz v kopalnih vodah. Vprašanja so nastala 
upoštevajoč splošne zahteve, ki jih priporočajo 
družboslovci. Anketa je bila zelo učinkovita, saj 
je 80 % vprašanih obiskovalcev plaž privolilo v 
pogovor in odziv je bil skoraj 100 %. Anketa je 
pokazala, da so dodatne informacije zmanjšale 
percepcijo nevarnosti meduz v kopalnih vodah. 
Precejšnje število letakov je bilo prodanih 
turističnim odborom drugih morskih letovišč in 
to prakso naj bi ponavljali tudi v prihodnjih 
sezonah. 

 

 

 

 

Meduza, fotografija Gerald Schernewski
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Pobuda za program nadzorovanja smetenja na plaži - Dr. 
Gerald Schernewski, Leibniz-Inštitut za raziskave Baltskega morja (IoW) 
(Nemčija) 
»Kopičenje morskih smeti na plažah je 
problem v več evropskih krajih. Na ta 
problem v Sredozemlju smo postali pozorni 
med obiskom pokrajine Teramo. Močne 
poplave so s seboj prinesle večje količine 
trsja in smeti, ki so se nabirale na plažah 
vzdolž obale. Posledica so bili visoki 
stroški infrastrukture in čiščenja. Ti 
problemi, zlasti pa rešitve lokalnega 
upravljanja v Teramu, ki temeljijo na 
dobrem poznavanju problema smeti (njihov 
izvor in cilj) in dobro obveščeni širši 
javnosti, so bili motivacija za izboljšanje 
načina, kako naj Warnemünde ravna s 
smetmi iz morja in plaže.« 

Plaže v Warnemündeu med sezono čistimo 
vsakodnevno. To je naporno, poleg tega pa 
veliko stane. Kljub temu nadzora nad smetmi iz 
morja in plaže ni, tako da točnega vira 
njihovega nastanka ne poznamo. Zato je na 
osnovi programa aktivnosti iz Terama in s 
pomočjo dvostranskih pogovorov s tem 
partnerjem, IOW dal pobudo za program 
spremljanja smeti, v poletju 2011. Nove 

metode spremljanja smo tudi testirali in izvedli 
podrobno analizo virov. Prišli smo do 
ugotovitev, da lokalno onesnaževanje (turisti 
na plaži) in veliki dogodki (festival pomorstva 
Hanse Sail, Warnemündski teden, silvestrovo) 
največ prispevajo k onesnaževanju. Ladijski 
promet, ribolov in prevoz na dolge razdalje 
lahko v veliki meri zanemarimo. V sodelovanju 
z nevladno organizacijo »Zveza za ohranjanje 
narave in biodiverzitete« (NABU) smo izboljšali 
upravljanje s smetmi, vključili pa smo tudi 
dejavnosti za dvigovanje okoljske 
ozaveščenosti. Te dejavnosti vključujejo 
programe za učitelje in učence in so 
namenjene ustreznemu nadzorovanju in 
zbiranju smeti na plažah. Močno razširjena je 
tudi brezplačna revija »Meer und Küste«, ki 
turiste z natančnimi informacijami obvešča o 
problemu smeti na plažah. Oba vidika sta 
pripomogla k dvigovanju ozaveščenosti glede 
smeti v morju in o možnih posledicah za 
morske organizme. Pričakuje se, da bodo ti 
ukrepi, ki bodo ponovljeni v poletni sezoni leta 
2012, pripomogli k zmanjšanju odlaganja 
smeti.

Plaža Warnemünde, Nemčija, fotografija Gerald Schernewski
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Prikaz časa razgradnje plastike na plažah in v pristaniščih – 
g. Patrick McCluskey, okrajni svet občine Down (Združeno kraljestvo) 

»Med eno izmed predstavitev v Cavalaire 
sur mer, sem opazil nekaj ukrepov, ki jih 
uporablja pomorski observatorij SIVOM za 
zmanjševanje človeškega bremena na 
obalni ekosistem. Še zlasti mi je bila 
zanimivo spodbujanje ozaveščenosti preko 
oznak v pristanišču, ki mimoidoče 
opozarjajo na potreben čas za razgradnjo 
različnih vrst smeti.  Ker imamo podobne 
težave v Newcastlu, je Svet uspešno 
pridobil sredstva, postavil oznake ob obali 
in sprejel to prakso v svojem pravilniku 
ravnanja s smetmi in tako strateško 
prenesel sporočilo o trajnosti.« 

Med sestankom partnerjev v Cavalaire, je g.  
McCluskey iz okrožja Down opazil oznake, ki 
jih uporablja občina za obveščanje 
uporabnikov o vidikih ravnanja z odpadki. 
Oznake in oglasne deske, na katerih je bil 
poleg predmetov, ki jih ljudje najpogosteje 
odmetavajo ob obalnem pasu, prikazan tudi 
čas, ki je potreben za razgradnjo le-teh. 
Takšnih oznak v Newcastlu v okrožju Down ni, 
onesnaževanje širše javnosti pa je vzdolž 
obalnega pasu dokaj običajno, zaradi saj ni 
zadostnih informacij o posledicah smetenja za 
okolje. Zadeva je bila predstavljena na 
formalnem sestanku sveta, ta pa jo je dodelil 
Odboru za rekreacijo in skupne službe. Odbor 
se je po sestanku in predstavitvi predstavnika 
projekta SUSTAIN strinjal, da bi bilo takšne 
oznake potrebno uvesti in bodo skušali 

pridobiti sredstva. Svetovalca pokrajine Down 
sta se nato udeležila sestanka o projektu 
SUSTAIN v Rigi, kjer so jima glede 
označevanja odlaganja smeti svetovali 
predstavniki iz Cavalaire-ja. Po zagotovitvi 
finančnih sredstev so bile vzdolž 
najpomembnejših odsekov obalnega pasu v 
Newcastlu postavljene oznake o nepravilnem 
odlaganju smeti. Med poletno sezono bo 
opravljen monitoring, da se ugotovi ali je 
takšno informiranje pripomoglo k zmanjšanju 
odloženih smeti. Svetovalci so se nadalje 
zavzeli tudi za izboljšanje vzgoje glede 
ravnanja z odpadki preko Odbora za rekreacijo 
in skupne službe. Zapis iz sestanka sveta 11. 
novembra: »Ena izmed praks, ki jo uporablja 
SIVOM iz Francije, je postavitev oznak vzdolž 
obalnega območja, ki  opozarjajo na posledice 
zaradi puščanja smeti po plažah, pristaniščih in 
morskih območjih. Funkcionar je pokazal 
ilustracijo oznake. Predlagamo tudi, da se 
vzpostavi izobraževalni program, ki bi 
obravnaval to tematiko. Potrebno bo raziskati 
iz katerega materiala bodo izdelane te oznake, 
zlasti reciklirane snovi. Da ne bi bilo preveč 
znakov vzdolž obale, se bomo posvetovali z 
ostalimi skupinami.« Člani so se strinjali glede 
pomembnosti tega vprašanja, zato je bila 
predlagana pobuda sprejeta kot dobrodošla 
sprememba Pravilnika o smeteh, predvsem pri 
Izobraževanju. Odbor je soglasno sprejel 
odločitev, da se nadaljuje s temi oznakami, in 
odločitev je tudi ratificiral celoten Svet. 

Oznaka proti smetenju na obali Newcastla, občina Down – Severna Irska 
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Ekonomska spodbuda certificiranja rib, ulovljenih v 
zavarovanih morskih območjih - ga. Margarida Nunes, ARH Tejo 
(Portugalska) 

»Desetletno izvajanje načrtov glede obalnih 
območij območne uprave porečja reke 
Tagus (ARH Tejo) je bistveno pripomoglo k 
bolj trajnostni rabi obale, regeneraciji plaž 
in infrastrukture namenjene javni rabi, 
kopanju in rekreativnim aktivnostim na 
obrežju. ARH Tejo trenutno pripravlja prvi 
glavni prostorski načrt za območje rečnega 
ustja na Portugalskem, in sicer za ustje 
reke Tagus. Načrt je pomembno orodje 
politike za upravljanje tega dela obalnega 
območja, ki je v naši pristojnosti.« 

Namen načrta je zaščita glavnih naravnih 
virov, razdelitev območja v cone ter promocija 
trajnostne gospodarske rabe ustja reke Tejo. 
Pritiski, ki jih povzročajo aktivnosti v rečnem 
ustju so pod presojo in skupaj z glavnimi 
interesnimi skupinami smo preko procesa 
soodločanja opredelili skupno vizijo in strateški 
potek ukrepov. Posebnega pomena za ta 
postopek je bil primer, prikazan v Italiji, v 

Teramu, med delavnico »Opredelitev 
družbeno-gospodarskih kriterijev trajnosti«; 
uporaba ekonomskega orodja za podporo bolj 
trajnostnemu ribolovu na teritoriju. Prevladalo 
je mnenje, da bi bilo certificiranje rib, ujetih v 
tamponski coni okoli zavarovanega morskega 
območja, pomembna strategija za vključitev v 
upravljanje rečnega ustja reke Tagus. To bi 
omogočilo ribolovne dejavnosti v tamponskem 
območju okoli zavarovanega morskega 
območja, kar bi privlačilo in zanimalo tudi 
ribiče. Hkrati bodo ribiči, ki na tem območju že 
ribarijo, nadzorovali ter spoštovali zavarovana 
območja in njegove meje. Certificiranje ujetih 
rib je spodbuda zato, ker se jih pod kakovostno 
zaščiteno znamko lahko proda na trgu. Pri 
ARH Tejo verjamejo, da bi to lahko bil eden 
izmed ukrepov, ki bi jih podpiral pri izvajanju 
morskih zavarovanih območij. Ta strategija tudi 
ustreza tistemu kar bi radi razvili: tržna 
blagovna znamka rečnega ustja reke Tejo, kot 
trajnostna blagovna znamka. 

 

 

Sardele, Daniel Ventura Wikimedia Creative Commons
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OPREDELITEV DOBRIH PRAKS 

Poleg dejanskih prenosov dobrih praks in 
izboljšanih politik, so bile opredeljene še 
številne dobre trajnostne prakse, ki pa niso še 
bile dane v uporabo. To pa predvsem zaradi 
tega, ker lahko traja precej časa, da se 
katerakoli zamisel uresniči, še posebej kjer ta 
mora biti vključeno v politiko. Še en dober 
razlog je pomanjkanje razpoložljivih sredstev; 
pomanjkanje politične volje je redko pri takih 
stvareh. 

 

V občini Down je bila prvič prikazana raba 
turbine, ki izkorišča plimovanje za pridelovanje 
obnovljive energije, kar sta za dobro prakso 
spoznala SIVOM in občina Samothraki. 
Partnerja iz Seftona in Corka sta za odličen 
primer obnove obale ocenila njihovo nagrajeno 
novo promenado in obalno zaščito, okrašeno z 
umetniškim delom in izboljšano varnostjo. 
Koper pa je kot dobro prakso izpostavil kmetijo 
(iz projekta Kmetije in trajnostni turizem), kot 
informacijsko točko za pohodnike in kolesarje, 
saj so tudi pri njih podobne pohodne in 
kolesarske poti.  

ICCM je na Kanarskih otokih organiziral 
delavnico »Trajnostnost obalnih destinacij 
masovnega turizma«. Partnerji so prepoznali 
več pobud kot dobre prakse, ki bi bile zanimive 

za njihovo regijo. Na primer, spletno orodje v 
pomoč lastnikom hotelov za spremljanje 
njihove porabe energije in prihrankov, ki jih 
lahko imajo, je bila dragocena praksa za 
SIVOM. Kot dobra praksa je bilo tudi zapisano, 
opazovanje kitov, kot trajnostni vir prihodka, in 
potrebni predpisi za to aktivnost ter 
usposabljanje strokovnjakov za preprečitev 
motenja živali. Številnim partnerjem, kot so 
Sefton, Samothraki in Koper, je bila všeč ideja 
velikih športnih dogodkov, ki potekajo skozi 
lokalno pokrajino in uživajo lokalno podporo.  

V Franciji, v mestu Cavalaire sur mer, je ARH 
Tejo prisostvoval pri razpravi in predstavitvi 
profilov kopalnih voda in tekočega dela, ki ga 
opravlja morski observatorij SIVOM. To jim je 
bilo zlasti v interesu, ker pri ARH pripravljajo 
tudi svoje “profile plaž”, po zahtevi iz Direktive 
o kopalnih vodah EU. Pristop francoskih 
kolegov je navdihnil ARH Tejo, da so ob 
začetku kopalne sezone 2011, na internetu in 
plažah prikazali profile kopalnih voda za 92 
morskih plaž v njihovi pristojnosti, na zelo 
podoben način kot je to storil SIVOM. ARH 
Tejo so šli še korak naprej in razvili opozorilni 
sistem, kot del pilotnega projekta, ki se 
uporablja za nekatere njihove najbolj 
urbanizirane plaže, v Costa do Estoril. Ta 
projekt vsebuje opozorilni alarm, ko klimatske 
razmere ustvarijo neko izredno situacijo v 
kateri lahko obalni tokovi, ki tečejo skozi 
urbanizirano ustje, povzročijo kratkotrajno 
onesnaževanje kopalnih voda. Združuje tudi 
informacije, ki prihajajo iz modela za dnevne 
napovedi kakovosti kopalnih voda in tveganj za 
kopalce, kar omogoča sprejem ukrepov za 
zaščito javnega zdravja in nadzor/odpravo 
stanja onesnaževanja. 

Dva partnerja, Teramo in UC Cork, sta  izbrala 
pristop celovitega upravljanja, sprejetega za 
trajnostno upravljanje s sistemom sipin na 
otoku Schiermonnikoog, na Nizozemskem. 
Tam se upravljanja s sipinami lotevajo na 
trajen način in tako ponujajo praktičen primer 
uspešnega upravljanja naravnega vira. Pristop 
vključuje metode, ki obravnavajo naravne 
spremembe, kot tudi spremembe s strani 
uporabnikov (obiskovalci in prebivalci) sistema 
sipin. Kot rezultat, hidrološki pogoji so sanirani 

SeaGen plimska turbina, občina Down – S. Irska 



 

14 

in hkrati se goji boljše upravljanje, ker 
upravljavci koristijo lokalno stroko in lokalno 
delo. 

Med obiskom so na Schiermonnikoog-u, poleg 
Kouklie, tudi SIVOM, Samothraki in Down 
opredelili še drugo dobro prakso; inovativen 
primer trajnostne rabe virov, kjer namesto 
asfalta za tipične nizozemske kolesarske poti, 
ki mrežijo otok, uporabljajo morske školjke. 
Nizozemci že vrsto let izvajajo politiko za 
povečanje pomembnosti kolesarjenja, kot 
delež voženj. Kolesarjem prijazna 
infrastruktura je bila preoblikovana vedno 
znova in znova, dokler ni dosegla trenutne 
oblike. 16 milijonov prebivalcev Nizozemske 
opravi več voženj s kolesom, kot pa vse 
angleško govoreče države skupaj! Na 
Nizozemskem več ljudi kolesari, kot pa vozi 
avto. Veliko ljudi ne uporablja kolesa zgolj 
zato, ker je tukaj priročno kolesariti, ampak tudi 
zato, ker je zelo varno. Ta kolesarska kultura 
se je, preko razmer, ki spodbujajo kolesarjenje, 
gojila in ohranjala namerno: kolesarji imajo 
prednost pred motoriziranimi vozili, pogosto 
lahko opravijo bolj direktne vožnje in imajo 
večinoma bolj gladke površine za potovanje. 
Tukaj je povsem običajno, da se otroci na 
šolski izlet odpravijo s kolesom. Šola s 725 
učenci ima 850 kolesarskih parkirnih mest!   

Med obiskom v Teramu je nekaj partnerjev 
prepoznalo več dobrih praks, ki so se tam 
izkazale za uspešne in so imele potencial za 
prenos v drugačno geografsko območje. 
Sefton je, kot pozitiven gospodarski argument, 
izpostavil gospodarsko vrednost prostovoljcev, 
ki čistijo plažo, brez podpore sredstev. Majhna 
podjetja, v lokalni lasti, in zadruge, ki prodajajo 
visoko kakovostne lokalne izdelke, bi se dobro 
skladala z družbenimi ukrepi vlade Združenega 
kraljestva in pomagala okrepiti in razvejiti 
lokalno gospodarstvo ter istočasno zagotoviti 
večjo kulturno zanimivost za turiste. Partnerju 
iz Samothrakija so bili zanimivi mehki posegi v 
obalnem območju, z namenom zaščite ptičjih 
zavetij, ki so pomemben člen lokalnega 
ekosistema, na ravni biotske raznovrstnosti. 
Posege spremljajo informativne dejavnosti 
(letaki in oznake) in ostale pobude, kjer 
sodelujejo prostovoljci iz civilne družbe, ki 
ozaveščajo obiskovalce in lokalno skupnost o 
tej temi in njeni občutljivosti za lokalno okolje.  

Samothraki je v Kouklii, na Cipru, kot dobro 
prakso opredelil ohranitev kulturne dediščine in 
sorodne infrastrukture, z namenom 
spodbujanja turizma. Grški partner je videl 
potencial pri promoviranju enakega na majhnih 
grških otokih, ki imajo bogato zbirko 
arheoloških najdišč, a so manj usmerjeni k 
turizmu.  

 

Predsednik skupnosti Kouklia, ki se je udeležil 
vseh sestankov partnerjev SUSTAIN-a, je 
skupaj z njihovim zunanjim strokovnjakom 
opravil ločen obisk, po delavnici v Nemčiji, ki je 
obravnavala definicijo trajnostnih kriterijev 
okolja in biotske  raznovrstnosti. Povod je bil 
ta, da je svet zagnal aktivnosti proti izgradnji 
valolomov in so želeli izboljšati svoje znanje o 
bolj trajnostnih načinih za premagovanje 
erozije na obali. To je bil nenačrtovan 
dogodek, a vendarle izpeljan, ker Nemčija na 
svojih peščenih plažah na veliko uporablja 
lesene ploščadi in poudarek je na zaščiti sipin. 
Nasprotno, na Cipru pa valolome gradijo 
rutinsko. Sprememba osrednjega pomena pri 
upravljanju s plažami v Kouklii, je bila 
neposredna posledica tega obiska, skupaj z 
drugimi pristopi o katerih se je razpravljalo še z 
ostalimi partnerji 

Med delavnico »Izdelava priročnika za 
izboljšanje trajnosti« v Lizboni, ki jo je 
organiziral ARH Tejo, je Samothraki kot dobro 
prakso opredelil ribiško zadrugo ribičev iz 
Sesimbre, ustanovljeno l. 1986, z namenom  
povečevanja ulova morskih proizvodov. 
Njihova strategija sloni na vrednosti ročno in 
trajnostno ulovljenih morskih sadežev, kar tvori 
dobavno verigo od katere imajo korist 
proizvajalci in potrošniki. Izvajanje te strategije 
je pomenilo revolucijo v sektorju državnega 

SUSTAIN obisk, Kouklia – Ciper 
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ribištva in omogočilo večjo finančno donosnost 
iz trženja k proizvajalcem, medtem ko je 
zmanjšalo število posrednikov, kar pa je v 
korist končnemu uporabniku. Zadruga 
predstavlja skoraj ves ulov črnega morskega 
meča v celinskih vodah. Omeniti velja, da so 
odgovorni za trženje celotnega ulova plovil 
vključenih v ribolov črnega morskega meča, v 
količini 3.000 ton, kot tudi za prispevanje k 
ureditvi ribištva, ki temelji na načelih trajnosti. 
Ker si Samothraki želi trajnostno »morsko« 
prihodnost, so tudi zabeležili obnovo in 
upravljanje biotske raznovrstnosti v morskem 
parku Arrábida s conacijo, z usklajevanjem 
gospodarskih aktivnosti na področju ribištva in 
rekreacije. Točneje, za ohranitev morskih vrst 
in travnikov morske trave, kar je izrednega 
pomena za mnoge vrste morskega živalstva, 
kot najboljša in edina rešitev problema 
netrajnostnega ribištva. To bi pomagalo tako 
morski biotski diverziteti kot tudi dohodku 
ribičev, da povrnejo dobim-dobiš situacijo, 
najboljšo za vse udeležence. 

Svet Sefton-a je gostil zadnji študijski obisk 
projekta. Na zelo produktivni zaključni 

konferenci in med obiskom zanimivosti so se 
partnerji poučili o značilnostih te čudovite obale 
in več pobudah, ki jih izvaja svet Sefton-a in 
drugi lokalni partnerji. SUSTAIN partnerji so 
imeli priložnost prisluhniti zelo zanimivim 
izkušnjam o upravljanju obalnih gozdov in 
drugih območij z vključevanjem družbe, v 
okviru projekta Biodiverziteta in dostop 
(Biodiversity and Access Project), in o 
ustanovitvi arheološke skupine prostovoljcev 
za spremljanje prazgodovinskih stopinj na 
morski obali preko partnerske sheme 
seftonske obalne pokrajine (Sefton's Natural 
Coast Landscape Partnership Scheme). 
Partner ICCM je bil pozitivno presenečen nad 
načrtom za ukrepanje v primeru 
onesnaževanja z ogljikovodikom in izmenjava 
in prenos tega strokovnega znanja in izkušenj 
je načrtovana v prihodnje. Torej, čeprav je 
projekt SUSTAIN sedaj skoraj že pri koncu, se 
bodo partnerji še naprej trudili delati v korist 
dolgotrajnih rezultatov v zvezi s trajnostjo 
evropskih obalnih območij. 

 

  

SUSTAIN partnerji v Seftonu, fotografija Dave McAleavy Images
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