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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. Točkovanje 
trajnosti obale,  Poročilo o 
točkovanju kriterijev trajnosti in njihovo 
ocenjevanje. Projekt SUSTAIN / INTERREG 
IVC. 

Poročilo so pomagali ustvariti vsi SUSTAIN 
partnerji. 

Posebna zahvala: Xenia Loizidou in Michalis 
Loizides (ISOTECH Ltd, Ciper) za razvoj 
orodja DeCyDe-za-trajnost in njuno znanje ter 
strokovnost, ki sta ju zagotavljala občini 
Kouklia (od januarja 2010 do decembra 2011) 
in Obalni in morski uniji (EUCC); in 

José Carlos Ferreira, André Mascarenhas in 
Tomás Ramos za razvoj metodološkega 
pristopa (vsi CENSE/ FCT – Univerza v 
Lizboni), v sodelovanju z ARH-Tejo – 
Območna uprava porečja reke Tejo. 

 

Zasluge za fotografije: Erik Devilee 
(naslovnica), André Mascarenhas, Gerald 
Schernewski. 

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 

SUSTAIN je razvil na kazalnikih osnovano 
metodologijo in sistem točkovanja, ki lokalnim 
in regionalnim organom omogoča 
samoocenjevanje za vrednotenje njihove 
uspešnosti, na področju trajnosti, z namenom 
izboljšanja upravljanja obalnih območij. 
Obalnim organom omogoča ugotoviti ali 
dosegajo svoje strateške cilje trajnosti in 
določiti razmere, ki zahtevajo upravljavske 
posege.  

Izbrani so bili ustrezni kazalniki, ki pokrivajo 22 
razločnih tem, znotraj štirih prepoznavnih 
stebrov trajnosti: Upravljanje, Gospodarstvo, 
Kakovost okolja in Socialna blaginja. Za odraz 
lokalnih posebnih razmer, ki se lahko 
spreminjajo v številnih raznolikih evropskih 
regijah, so tu še Osnovni in Neobvezni 
kazalniki.  

Poročilo opisuje proces, ki se je odvijal med 
razvojem SUSTAIN nabora kazalnikov in 
uporabo ter končno izdelavo orodja DeCyDe-
za-trajnost. To orodje omogoča numerično 
točkovanje Osnovnih kazalnikov, podpira 
samoocenjevanje in pomaga ugotoviti ali 
pristojni organi delajo v smeri trajnostne 
končne točke. Med projektom SUSTAIN so vsi 
partnerji preizkusili orodje, torej so opravili 
ocenjevanje, čemur je sledil končen, 
izpopolnjen in preudaren seznam in metoda 
točkovanja. 

Izkušnje, pridobljene iz te vaje, in zadnji 
nasveti o tem kako uporabljati orodje DeCyDe-
za-trajnost, omogočajo boljši vpogled v 
izpeljani proces in prikazujejo kaj se lahko 
pričakuje in kako se orodje lahko uporablja. 

 

SUSTAIN obisk v Seftonu – Združeno kraljestvo
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 SUSTAIN nabor kazalnikov in proces presoje

SUSTAIN nabor kazalnikov, opisan v 
priročniku Merjenje trajnosti obale, je bil 
osnovan na indikatorjih, ki so tudi že sicer v 
splošni rabi in na tistih, ki naj bi se redno 
spremljali, po zakonodaji EU. Novih 
indikatorjev se ni uveljavljalo – čeprav bi se 
morda bolj nanašali na trajnost – , če ni bilo 
podatkovne baze iz katere bi se jih merilo. 

SUSTAIN ponuja dve skupini kazalnikov, ki se 
razlikujeta od bolj tradicionalnega pristopa 
uporabe stalne standardne skupine kazalnikov. 
Pri SUSTAIN-u smo določili OSNOVNE in 
NEOBVEZNE kazalnike. 

Ti predstavljajo štiri stebre trajnosti: 
Upravljanje, Gospodarstvo, Kakovost okolja in 
Socialno blaginjo.  Da bi pokazali njihovo 
ustreznost trajnosti, smo različne kazalnike 
razvrstili v več Tem. Ker je izredno težko 
izmeriti steber Upravljanja, smo namesto 
indikatorjev, za presojo uporabili kontrolni 
seznam. 

 

 
 
 
 

 
Ti indikatorji so bili preudarno izbrani, na 
podlagi treh kriterijev: 

• pomembnost za trajnost,  

• razpoložljivost podatkov in  

• možnost za točkovanje.  

V zadnjih treh letih, so SUSTAIN partnerji 
testirali in izpopolnjevali te kazalnike ter 
izpeljali postopek presoje in revizije. Še 
pomembneje, njihova primernost za trajnost je 
bila premišljena, obravnavana in dogovorjena. 
Postopek je vseboval več različnih korakov in 
vsi partnerji, zlasti tisti, ki niso bili predstavniki 
lokalnih ali regionalnih organov, so vključili 
njihove lokalne in regionalne kontakte na ravni 
pristojnih služb in ti so prostovoljno zagotovili 
podatke in preizkusili kriterije in orodje. Testi 
za izpopolnitev orodja DeCyDe-za-trajnost so 
trajali med pomladjo/poletjem 2012, čemur je 
sledil pregled trajnosti vseh OSNOVNIH 
kazalnikov, z uporabo polkvantitativne metode, 
ki so jo sestavili pri Kanarskem inštitutu za 
morske znanosti (ICCM), skupaj s prispevki 
ostalih SUSTAIN partnerjev. 

 

Pomembnost SUSTAIN kazalnikov za trajnost 

V zadnjih nekaj letih je mnogo občin 
razpravljalo o konceptu, ki določa trajnostno 
skupnost. Naše skupnosti stremijo k 
trajnostnemu razvoju – »razvoj, ki zadovolji 
trenutne potrebe, ne da bi pri tem ogrožali 
zadovoljevanje potreb prihodnjih generacij« 
(komisija Brundtland, 1987).  

Štirje stebri, ki podpirajo trajnost, so splošno 
znani in upoštevajo gospodarstvo, okolje in 
socialne vidike ter tudi upravljanje. Znotraj 
vsakega stebra so bile skozi postopek 
posvetovanja, v katerem so sodelovali vsi 
SUSTAIN partnerji, opredeljene téme. Seveda 
pa, bodo povezave in integracije med temami 

in, nazadnje, znotraj stebrov pokazale podporo 
trajnosti.  

Medtem ko so bili stebri gospodarstva, 
kakovosti okolja in socialne blaginje dobro 
opredeljeni in zajeti v trajnostnem načrtovanju 
skupnosti, pa je vključitev stebra upravljanja 
dokaj nov pojav pri trajnostnem razvoju. 
SUSTAIN je vključil steber upravljanja, zaradi 
pomembne vloge, ki ju imata razvoj in izvajanje 
politik pri končni določitvi naših stališč, vrednot 
in vedenja. Ta pristop k trajnostnemu razvoju, 
s štirimi stebri, priznava, da sta vitalnost in 
kakovost skupnosti tesno medsebojno 
povezani in v celoti prispevata k vitalnosti in 
kakovosti njenega angažiranja in izražanja. 
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Uporaba metodologije DeCyDe-za-trajnost pri SUSTAIN-u 

Uvod 

DeCyDe-za-trajnost je praktična metoda, ki se 
jo lahko izvaja za podajanje numerične 
vrednosti posameznemu kazalniku. Gre tudi za 
pristop, ki je v koraku s trendom javnih politik, 
umakniti se od zgolj konceptualnega in 
teoretičnega vidika k bolj pragmatičnemu 
pristopu, ki temelji na opazovanih podatkih.  

Ko se govori o podpori odločanju, sta 
pomembni vprašanji »kdo so nosilci odločanja« 
in »kakšne so njihove pristojnosti«. Danes je v 
rabi veliko visoko razvitih in zapletenih 
sistemov za podporo odločanju, pa se ti, 
namesto, da bi podpirali nosilce odločitev, ki 
morda nimajo visoki akademskih kompetenc, 
sploh ne uporabljajo. Kar pomeni, da se nosilci 
odločitev večinoma zanašajo na svojo intuicijo 

in lastno presojo, ter celo interese, da 
sprejmejo odločitve. 

Zaradi teh izzivov, se je za SUSTAIN-ov nabor 
kazalnikov uporabila in razvila metoda 
DeCyDe-za-trajnost, ki vključuje logične 
procese, uveljavljena znanstvena dognanja in 
realne lokalne podatke, skupaj z lokalnimi 
dognanji in izkušnjami ter visoko stopnjo 
sodelovanja. Ponuja metodo, ki omogoča 
nosilcem odločitev in zainteresiranim razumeti 
in utemeljiti poglavitna vprašanja, ki so 
vpletena v proces odločanja in kompenzacije 
med različnimi odločitvami in alternativami. 
Istočasno, pa jim da priložnost za resnično 
sodelovanje, tj. v proces vključiti njihove vidike, 
ocene in stališča. 

 

Struktura orodja DeCyDe-za-trajnost 

Orodje DeCyDe-za-trajnost temelji na orodju in 
metodi DeCyDe. Strukturiran je iz treh 
pripravljalnih, samostojnih in medsebojno 
povezanih korakov in sklepne faze, kjer se 
opravi dejansko delo v podporo odločanju. 
Pripravljalni koraki so samostojni, ker se jih 
lahko uporabi kot take, ker vsak posamezen 

korak da nek določen rezultat. Medsebojno 
povezani pa so takrat, ko se jih sestavi skupaj 
in vodijo do zaključne faze, kjer je odločanje 
podprto in temelji na dejstvih in podatkih in ne 
na dojemanju in intuiciji. Vseeno, pa je 
potreben prvi korak, podatkovna baza, za 
dosleden razvoj ostalih korakov: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štirje stebri trajnosti: DeCyDe-za-trajnost orodje vsebuje 4 Excelove delovne liste (Gospodarstvo, 
Kakovost okolja, Socialna blaginja, Upravljanje), ki morajo biti izpolnjeni in se jih lahko odpre na 
spodnjem zavihku Excelovega dokumenta.  
Poleg tega, so na voljo še 3 Excelovi delovni listi za postopek ponderiranja. 
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Korak 1: Vrednosti kazalnikov 

DeCyDe je bil ustvarjen posebej za, in je 
specifičen za, vsak osnovni SUSTAIN kazalnik, 
kot rezultat postopka presoje, ki so jo opravili 
partnerji. Orodje je v obliki delovnih listov. 
Določitev vrednosti posameznega indikatorja, 
je pravzaprav osnovno delo. Zbrane 
informacije podajajo serijo bistvenih podatkov, 
potrebnih za zagotovitev nepristranskega 
značaja rezultatov pri postopku odločanja.  

Pri merjenju trajnosti, največ truda zahteva 
zbiranje ustreznih podatkov za posamezni 
indikator.  

Rezultati presoje, ki so jo opravili SUSTAIN 
partnerji, razkrivajo, da so podatki: 

♦ precej razpršeni in čas, potreben za 
iskanje podatkov, je bistven del 
metodologije.  

♦ pogosto bili zbrani za potrebe spremljanja 
v drugačnih enotah, kot so določene v 
različnih evropskih direktivah.  

♦ pogosto na voljo iz različnih let.  

♦ samo občasno razpoložljivi na potrebni 
prostorski ravni, tj. so na voljo z 
nacionalne ali regionalne ravni, a ne 
lokalne, včasih pa podatka sploh ni.  

Vseeno, ni potrebe, da bi to bilo v škodo pri 
rabi in točkovanju razpoložljivih podatkov, pod 
pogojem, da se isti podatkovni viri uporabijo 
vsakokrat, ko se meri trajnost. Pomembno je, 
da se pri tem vztraja, saj se samo preko istih 
podatkovnih virov in istih Osnovnih kazalnikov 
(in istih neobveznih indikatorjev, ki bi bili 
izbrani) lahko skozi leta vaj doseže merjenje 
trajnosti. 

Podatke je treba poiskati za čim več Osnovnih 
indikatorjev in za tiste Neobvezne1 indikatorje, 
ki bodo veljali kot najprimernejši. Ta niz 
osnovnih kazalnikov je v DeCyDe-za-trajnost 
urejen tako, da omogoča nosilcem odločitev, 
da si predstavljajo resnično podobo obstoječe 
situacije in razumejo problem s pomočjo 
številke. 

 

1Orodje DeCyDe-za-trajnost je prilagodljivo in omogoča izvedbo sprememb in uvedbo neobveznih kazalnikov. Za to in 
vsa ostala vprašanja, prosimo kontaktirajte Xenio Loizidou in Michalisa Loizidesa, ISOTECH Ltd - www.isotech.com.cy,  
xenia@isotech.com.cy, s Cipra. 

SUSTAIN sestanek v Lizboni – Portugalska
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Korak 2: Določitev kriterijev/parametrov 

To je del metode, ki bi moral biti strukturiran in 
modeliran. Sestavljen je iz dveh delov: 

1. del: Določitev stebrov, tem in kazalnikov 
glede na politične opcije, ki se izvajajo 

To se doseže preko procesa tesnega 
sodelovanja: nosilce odločitev in interesne 
skupine se prosi, da vse skupaj predelajo med 
organiziranimi sestanki/delavnicami, se 
dogovorijo in odločijo o določenem nizu 
indikatorjev, ki se bo točkoval in tako podprl 
njihovo odločitev. Pristop je enostaven, tj. 
razpoložljivost podatkov, opredelitev problema 
in percepcija nosilcev odločitev in 
zainteresiranih. Pomembno je imeti robustno 

osnovno študijo, dobro zbirko podatkov 
(rezultat koraka 1) in usposobljenega 
usmerjevalca/strokovnjaka, ki ne vsiljuje 
odločitev, ampak podpira proces in dobro 
pozna splošne cilje, podatke in 
lokalne/zadevne specifične značilnosti. Ta 
oseba mora biti jasna in prenesti nosilcem 
odločitev razumevanje, da je namen razrešiti 
problem in dobiti konkreten rezultat, ki bo 
podpiral sprejeto odločitev, kot pa zgolj skušati 
matematično modelirati zbrane kazalnike. 

 

 

 

 

 

Steber Upravljanje vsebuje samo Da (število točk=10) in Ne 
(število točk=1) odgovore, ki se nanašajo na izvajanje 
aktivnosti in politik, v povezavi s trajnostnim razvojem. 

Kot pri ostalih stebrih kazalnikov, je potrebno ustrezne točke 
vpisati pod Stopnje točkovanja. 

Če za posamezen indikator ni podatkov, je treba vpisati 
točko 0 pod Ni podatka. 

Primer stebra Upravljanje: 
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2. del: 'Točkovanje' kriterijev/parametrov  

Točkovanje posameznega kazalnika 
dosežemo s pomočjo danih stopenj vrednosti. 
Pristop »točkovanje preko stopenj« pretvori 
indikatorje stanja obale v indikatorje trajnosti. 
To pa zato, ker pripisan rezultat takoj poda 
referenčno vrednost in pomembnost, kot pa 
zgolj eno samo številko, ki je sama sebi 
namen. 

Stopnje vrednosti so večinoma opredeljene v 
direktivah EU in ko te ne pokrivajo določenih 
parametrov, se uporabijo omejitve 
mednarodnih organov. Upoštevajo se tudi 
nacionalni in lokalni predpisi, kot tudi rezultati 
prve presoje, ki so jo opravili SUSTAIN 
partnerji, na lokalni in regionalni ravni. 

Zaradi točkovanja preko stopenj, namesto 
uporabe natančnih vrednosti, je metoda 
fleksibilna: celo podatke, ki niso mogli biti 
točno določeni, ali pa bi se lahko šteli kot 
netočni, bi se lahko uporabilo, če se jih 
opredeli znotraj stopenj. Običajno, bi se 
kazalnike izločilo, če ne bi bilo moč najti 
njihove točne vrednosti. Torej, ob uporabi 
metodologije DeCyDe, so vsi ključni 
parametri/kriteriji vključeni v proces odločanja.  

Ko se najde vrednost za posamezni indikator, 
se jo preprosto vpiše v ustrezno celico na 
delovnem listu, pod ustrezno stopnjo 
točkovanja. Ko se vnese posamezne točke, se 
skupno število točk samodejno spreminja.

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Če za posamezen pod-indikator 
ni podatkov, potem se vpiše 0 v 
celico »Ni podatka«. 

1) Uporabnik vtipka številko, kot 
nakazuje vrstica točkovanja, pod 
ustrezno stopnjo točkovanja. 

3) Skupno število točk, vseh indikatorjev, se 
bo izračunalo samodejno in prikazano na 
desni strani delovnega lista in posodobljeno 
na zavihku KONČNO VREDNOTENJE (kot 
je prikazano na strani 10). 

'Točkovanje' kazalnikov: 
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Korak 3: Ponderiranje 

Téme in stebri, pod katere spadajo kazalniki, 
so razporejeni v matrike (sloneč na konceptu 
primerjanja parov). Število matrik, tj. število 
nivojev, ki bodo vključeni v metodo podpiranja 
odločitve, je določeno v koraku 2; ko se 
določijo ključni parametri/kriteriji. Znova je 
potrebno organizirati dobro strukturirane 
delavnice, z nosilci odločitev in interesnimi 
skupinami, ki so že sodelovali pri koraku 2. 
Matrike so predstavljene v obliki delovnih listov 
in morajo biti pripravljene ter programirane, da 
so rezultati vidni v trenutku, ko se udeleženci 
dogovorijo o ponderju/pomembnosti med par 
kriteriji/parametri.  

 

Ko so različni ponderji za Teme in Stebre 
vneseni v ustrezne celice, delovni list 
samodejno preračuna skupen rezultat vseh 

uporabljenih indikatorjev. Ta je podan kot 
posamezna numerična vrednost. Prvikrat, ko je 
naloga izpeljana, se lahko številka upošteva 
kot referenčna vrednost, s katero se bodo 
primerjale vse bodoče naloge, če se vsakokrat 
uporabijo isti kazalniki. Kot je razvidno, če se v 
prihodnosti ponovno izpelje vajo, se lahko 
opravi primerjava med dvema rezultatoma, da 
se ugotovi ali je bil dosežen napredek k bolj 
trajnostni prihodnosti. Če upoštevamo rezultat 
iz prvikrat opravljene vaje, kot osnovno raven 
(npr.=100), potem se lahko vse bodoče 
spremembe pretvorijo v odstotno povečanje ali 
zmanjšanje. Na ta način, je tudi možno 
primerjati vloženi trud v trajnost, na številnih 
lokacijah. 

 

 
Primer ponderiranja gospodarskega stebra in tém: To najbolje uresničimo s strukturirano delavnico 
soodločanja, na kateri se naredijo primerjave med štirimi stebri in/ali temami znotraj stebrov. Ko so 
različni ponderji vneseni v ustrezne celice, delovni list samodejno preračuna skupen rezultat, izračunan 
zgoraj.  
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Sklepna faza 

Ko so ti trije koraki zaključeni, se lahko z 
delovnimi listi dela še naprej: DeCyDe-za-
trajnost omogoča nosilcem odločitev predvideti 
kako se lahko obstoječe stanje spremeni, če, 
na primer, želijo spremeniti rezultat ene ali več 
tém. To pomeni, da zlahka napovedo kaj se bo 
zgodilo, če bi vlagali sredstva v podporo 
spremembi rezultata in s tem stopnje danega 
kazalnika, npr. s povečanjem sredstev pri 
ravnanju z odpadki, recikliranju, ki bi jih 
premaknili iz ribogojne proizvodnje 
(akvakulture). Druga možnost je, da lahko 
predvidijo kaj se bo zgodilo, če, preko 
spremembe v svoji politiki, spremenijo 
pomembnost med štirimi glavnimi stebri, npr. 
namenijo več sredstev v Gospodarstvo in manj 
v Kakovost okolja. S pomočjo te vaje, lahko 

nosilci odločanja ovrednotijo in ocenijo 
precejšen izbor idej in ukrepov, znotraj 
različnih političnih opcij. Imajo »številko«, ki jim 
da njihov »rezultat« vsakič, ko bi sprejeli 
odločitev, na podlagi resničnih podatkov 
obstoječega stanja. Imajo priložnost 
pričakovati učinke njihovih odločitev, ugotoviti 
prednosti in slabosti različnih možnosti in 
razpravljati o tem v skupini odločevalcev ter 
sčasoma priti do optimalne odločitve. Ker je ta 
odločitev sprejeta skozi postopek soodločanja, 
s soglasjem nosilcev in akterjev odločitev, je 
večja verjetnost, da se bodo vsi zavezali k 
podpori izvajanja njihove odločitve. 
Spodbujanje uresničevanja odločitev, preko 
soglasja nosilcev odločitev, je zelo pomembno. 

 

 

 

Primer končne presoje in 
ocenjevanja: 

Rezultati so samodejno 
preračunani, ko se pripišejo točke 
štirim stebrom (gospodarstvo, 
kakovost okolja, socialna blaginja in 
upravljanje). 

Delovni list končnega vrednotenja 
izdela in predstavi povzetek 
rezultatov za vsako témo/kazalnik in 
posamezen steber. 

Po potrebi, se lahko ti podatki potem 
uporabijo za postopek ponderiranja. 

Ti rezultati so končen izid 
trajnostnega delovanja v vaši regiji 
ali občini! 
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ZAKLJUČEK 

Med trajanjem projekta SUSTAIN in skozi 
sodelovanje, je mešanica dvanajstih lokalnih in 
regionalnih organov, raziskovalnih inštitutov 
skupaj z NVO-jem in neodvisnim svetovalnim 
uradom, izbrala in preizkusila metodološki 
pristop, inovativno zbirko kazalnikov in 
metodologijo točkovanja.  

To poročilo poudarja pomembnost tega 
pristopa in postopek razvoja in testiranja, kot 
tudi korake h končnim rezultatom in uporabo 
SUSTAIN zbirke kazalnikov in orodja DeCyDe-
za-trajnost. 

Ostaja upanje, da bodo izkušnje in informacije, 
predstavljene v tem poročilu, o tem kako ga 
uporabljati, v pomoč lokalnim in regionalnim 
oblastem, ki bodo želele izvesti in uporabiti ta 
metodološki pristop SUSTAIN-ove zbirke 
kazalnikov in orodje DeCyDe-za-trajnost. 
Nenazadnje, jim to lahko pomaga napredovati 
k bolj trajnostni prihodnosti. 

 

Cavalaire-sur-mer – Francija
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