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PROJEKT SUSTAIN 

USTAIN 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. MERJENJE 
TRAJNOSTI OBALE, Priročnik za 
samopresojo trajnosti, z uporabo 
kazalnikov in metode točkovanja. Projekt 
SUSTAIN / INTERREG IVC. 

Priročnik 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, Tomás Ramos in André 
Mascarenhas, za njihovo znanje in strokovnost 
pri sodelovanju z ARH-Tejo ter zlasti za razvoj 
metodološkega pristopa  (vsi CENSE – Center 
za raziskavo okolja in trajnosti, in Univerza v 
Lizboni, UNL) 

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. 

 

 



 

3 

POVZETEK 

 

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. Pri stebru Upravljanje, smo raje 

uporabili kontrolni seznam, kot pa kazalnike, ki 
bi jih bilo nemogoče meriti. 

Podatki za posamezne indikatorje se vnaša v 
novo politično orodje, DeCyDe-za-trajnost. To 
je enostavno orodje, z delovnimi listi, ki 
omogoča numerično točkovanje Osnovnih 
kazalnikov, podpira samoocenjevanje in 
pomaga ugotoviti ali pristojni organi delajo v 
smeri trajnostne končne točke. Orodje se 
izvaja preko delavnic soodločanja, kjer so 
razprave o temah, kazalnikih in podatkih enako 
pomembne kot dobljena številčna vrednost. 

Oba, komplet kazalnikov SUSTAIN in orodje 
DeCyDe-za-trajnost predstavljata uporabniku 
prijazno, hitro izvedljivo orodje za 
samopresojo. Upošteva časovne omejitve 
nosilcev politik in ostalih interesnih skupin. 

 

 Svetišče velikih bogov, Samothraki – Grčija, fotografija Tamara Ristić 
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1. Zakaj je potrebno meriti trajnost? 

 

Trajnostni razvoj pomeni, da zadovoljevanje 
potreb sedanjih generacij ne bi smelo ogrožati 
zadovoljevanja potreb prihodnjih generacij. 
Trajnost je glavni cilj Evropske unije in se 
nanaša na varovanje zmogljivosti Zemlje, da 
podpira življenje v vseh njegovih raznolikostih. 
Cilja na nenehno izboljšanje kakovosti življenja 
in blagostanja na Zemlji, za sedanje in bodoče 
generacije. Že več let, se Evropska komisija in 
države članice spopadajo z izvajanjem 
koncepta trajnosti. Vendar pa navkljub mnogim 
dobrim nameram, do danes, še ni dokaza, da 
je upravljanje z obalo doseglo točko, kjer je 
raba naših naravnih virov trajnostna. 

Obstajata dva ključna razloga: prvič, ni 
definirane metodologije s katero bi oblasti 
lahko merile stopnjo trajnosti. Drugič, ni 
skupno dogovorjene skupine kazalnikov, ki bi 
se lahko uporabili za merjenje trajnosti. Znotraj 
obalnih območij je več sto indikatorjev, ki 
navidezno podajajo informacijo o trajnosti, a v 
resnici niti eden od njih ni prav posebno 
učinkovit – saj to ni njihov namen –, kajti so 
zgolj indikatorji o stanju obale. 

 

 

 

 
Cabo Espichel – Portugalska, fotografija Tamara Ristić
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2. Povezovanje trajnosti s kazalniki 

 

Trajnost je bolj splošen koncept in je pogosto 
kritiziran češ, da ga je težko prevesti v prakso. 
Nima opredeljenih parametrov, ki se jih lahko 
znanstveno dokaže. Veliko kazalnikov je zelo 
specifičnih in veliko jih meri parametre, ki 
gredo preko vplivne sfere regionalnih/lokalnih 
organov. Med ocenjevanjem trajnosti, na 
lokalni ali regionalni ravni, je pomembno 
poznati političen kontekst v katerem se 
uporablja indikatorje in določene instrumente, 
npr., zakonodaja. Zaradi tega smo razvili1 
postopen cikličen postopek, ki nas na 
logičen način pelje od začetne točke do 
pričakovane končne točke.  

 

Ta vključuje evropske strateške cilje 
trajnostnega razvoja in celostnega upravljanja 
obalnega območja, kot tudi pomembna 
vprašanja na teh področjih. Po dogovoru o 
strateških ciljih, akterji politike lahko merijo 
ustrezne kazalnike iz različnih podatkovnih 
baz. Merila za izbor indikatorjev in analiza 
mednarodnih, nacionalnih in lokalnih 
kazalnikov so izrecno obravnavana, z 
namenom, da bi SUSTAIN kazalnike izbrala 
skupina vključenih interesnih skupin. Takšen 
pristop snovalcu omogoča določeno stopnjo 
fleksibilnosti, da lahko kazalnike prilagodi 
potrebam strateških ciljev oblasti. 

Pristop je orisan spodaj:

 

 

1 Izdelal ARH Tejo, v sodelovanju s centrom za raziskavo okolja in trajnosti, Univerza v Lizboni.  
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3. Komplet kazalnikov SUSTAIN 

Skupina kazalnikov je namerno zasnovana na 
tistih kazalnikih, ki so običajno že v skupni rabi 
in na tistih, ki morajo biti v skladu z evropsko 
zakonodajo redno nadzorovani. Čeprav so novi 
kazalniki verjetno bolj ustrezni za merjenje 
trajnosti, jih ne uporabljamo, če ne obstaja 
podatkovna baza, na osnovi katere jih lahko 
merimo. 

SUSTAIN ponuja dve skupini kazalnikov, ki se 
razlikujeta od bolj tradicionalnega pristopa 
uporabe stalne standardne skupine kazalnikov. 

 OSNOVNI kazalniki, ki jih uporabljamo 
vedno, ko so na voljo primerni podatki. 
Zanje velja, da pokrivajo osnovne vidike 
obalne trajnosti.  

 NEOBVEZNI kazalniki, ki odražajo lokalne 
ali regionalne posebnosti, in jih lahko 
izvajamo in prilagajamo lokalnim ali 
regionalnim okoliščinam.  

Kazalniki so bili skrbno izbrani glede na 
kriterije kot so: a) pomembnost za trajnost, b) 
dostopnost podatkov in c) njihova sposobnost 
merjenja. Ti so bili izpopolnjeni, kot posledica 
poskusnega pregleda trajnosti vseh osnovnih 
kazalnikov, s pomočjo pol-kvantitativne 
metode.  

Kazalniki predstavljajo štiri stebre trajnosti: 
upravljanje, gospodarstvo, kakovost okolja in 
socialno blaginjo. Da bi pokazali ustreznost 
različnih kazalnikov trajnosti, smo jih razdelili v 
več tematskih skupin. Tako obstaja skupno 22 
ključnih tematik, ki so razčlenjene, kot sledi: 

Upravljanje    5 tematik 

Gospodarstvo   4 tematik 

Kakovost okolja  8 tematik 

Socialna blaginja  5 tematik 

Upravljanje: Vprašanja in kontrolni 
seznam 

Ta vprašanja in kontrolni seznam se uporabi 
za merjenje skladnega upravljanja, kohezivnih 
politik, usmerjanja, procesov in odločitev za 
trajnostno rabo obalnega območja. V 
preteklosti, se je izkazalo, da je indikatorje za 
upravljanje zelo težko definirati in ovrednotiti. 
SUSTAIN je zato uporabil alternativen pristop, 
ki predstavlja serijo združenih vprašanj, ki 
zahtevajo samo pritrdilen ali nikalen odgovor (z 
‘ne vem’ opcijo). Strukturirali smo jih v 5 
tematskih skupin: 

Politike/strategije za trajnost (7 kazalnikov), 

Orodja za spremljanje trajnosti (6 
kazalnikov), 

Usposobljenost človeških virov (4 kazalniki), 

Izvajanje dobrih praks upravljanja (4 
kazalniki), 

Udeležba interesnih skupin/sodelovanje 
javnosti (3 kazalniki). 

 

 

 

Pomorski forum Irskega morja, Združeno 
kraljestvo 
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Primeri tematik in izbranih vprašanj za Upravljanje 

 
Glej Prilogo 1 za celoten vprašalnik in kontrolni seznam Upravljanja. 

 

 

TEMATIKA VPRAŠANJE 

Politike/strategije za trajnost Je vzpostavljena strategija trajnostna razvoja, ki vključuje specifične 
reference na obalo in bližnje marine? 

Orodja za spremljanje 
trajnosti 

Trajnostni cilji so določeni?  

Usposobljenost človeških 
virov 

Lokalne/regionalne uprave imajo zadostno usposobljen kader za 
obravnavanje trajnostnih zadev? 

Izvajanje dobrih praks 
upravljanja 

Kontaktna točka za zadeve trajnosti obale je jasno določena? 

Udeležba interesnih 
skupin/sodelovanje javnosti 

Vse interesne skupine, vpletene v izvajanje trajnosti, so določene in 
obveščene ter sodelujejo? 

Sesimbra – Portugalska, fotografija Tamara Ristić
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GOSPODARSTVO: tematike in 
kazalniki 

Ti kazalniki so bili izbrani, da prikažejo ali se 
spodbuja in podpira odločno in trajnostno 
obalno gospodarstvo. Opredelili smo štiri 
ključne tematike, ki so pomembne za 
gospodarski prispevek trajnosti v obalnih 
območjih: 

Gospodarske možnosti (3 osnovni kazalniki 
in 1 neobvezen), 

Raba zemljišč (1 osnovni kazalnik in 1 
neobvezen), 

Turizem (3 osnovni kazalniki in 2 neobvezna), 

Prevozi (2 osnovna kazalnika in 2 neobvezna). 

 

Opredeljene so bile tudi tri neobvezne 
tematike: 

Gospodarska uspešnost (1 neobvezni 
kazalnik), 

Energija in klimatske spremembe (1 
neobvezni kazalnik), 

Ribištvo in akvakultura (1 neobvezni 
kazalnik). 

Torej, za gospodarstvo imamo 9 osnovnih 
kazalnikov, ki se jih lahko dopolni z 9 
neobveznimi kazalniki (glej Prilogo 2). 

 

 

 

Primeri tematik in izbranih indikatorjev za Gospodarstvo 

TEMATIKA OSNOVNI KAZALNIK 

Gospodarske možnosti Zaposlitev po sektorju 

Raba zemljišč Ogroženost prebivalstva in imetja v obalnih območjih 

Turizem Intenzivnost turizma 

Prevozi Raba prevoznih sredstev 

 

Plaža Warnemünde – Nemčija, fotografija Gerald Schernewski 
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KAKOVOST OKOLJA: tematike in kazalniki 

Ti kazalniki so bili izbrani, da prikažejo kakovost obalnega okolja in razpoložljivost trajnostnih okoljskih 
praks ter način njihovega spodbujanja. Opredeljenih je bilo osem osnovnih tematik, pomembnih v 
panevropskem kontekstu. Te so: 

Onesnaženost zraka (1 osnovni kazalnik), 

Biodiverziteta in upravljanje z naravnimi viri (2 osnovna kazalnika in 3 neobvezni kazalniki), 

Spremembe na obali (2 osnovna kazalnika), 

Energija in klimatske spremembe (3 osnovni kazalniki in 1 neobvezen kazalnik), 

Raba zemljišč (1 osnovni kazalnik in 3 neobvezni kazalniki), 

Zdravje in varstvo ljudi (1 osnovni kazalnik), 

Ravnanje z odpadki (2 osnovna kazalnika), 

Vodni viri in onesnaževanje (5 osnovnih kazalnikov in 7 neobveznih kazalnikov). 

Opredeljena je bila tudi ena neobvezna tematika: 

Ribištvo in akvakultura (1 neobvezen kazalnik). 

Torej, za kakovost okolja imamo 17 osnovnih kazalnikov, ki se jih lahko dopolni z do 15 
neobveznimi kazalniki. Večje število kazalnikov pri Vodnih virih in onesnaževanju, odraža 
pomembnost čiste vode za obalne aktivnosti. 

 

Primeri tematik in izbranih indikatorjev za Kakovost okolja 

TEMATIKA OSNOVNI KAZALNIK 

Onesnaženost zraka Kakovost zraka 

Biodiverziteta in upravljanje z 
naravnimi viri 

Površina kopnega in morja zaščitenega z zakonskimi določili 

Spremembe na obali Obalna erozija in akrecija 

Energija in klimatske spremembe Poraba energije 

Raba zemljišč Površina pozidanega zemljišča 

Zdravje in varstvo ljudi Izpostavljenost ljudi škodljivim ravnem hrupa 

Ravnanje z odpadki Nastajanje odpadkov in načini odstranjevanja 

Vodni viri in onesnaževanje Kakovost kopalnih voda 

 
Glej Prilogo 3 za celoten seznam kazalnikov Kakovosti okolja. 
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SOCIALNA BLAGINJA: tematike in 
kazalniki 

Kazalniki socialne blaginje so bili izbrani za 
izboljšanje socialne enotnosti in vzdržljivost. 
Izbranih je bilo pet osnovnih tematik: 

Demografija (1 osnovni kazalnik), 

Enakost (1 osnovni kazalnik in 3 neobvezni), 

Izobraževanje in usposabljanje (1 osnovni 
kazalnik in 1 neobvezen), 

 

 

 

 

Lokalna in kulturna identiteta (2 osnovna 
kazalnika in 2 neobvezna), 

Zdravje in varstvo ljudi (3 osnovni kazalniki 
in 3 neobvezni). 

 

Torej, za socialno blaginjo je 8 osnovnih 
indikatorjev, ki se jih lahko dopolni z do 9 
neobveznimi kazalniki (glej Prilogo 4). 

 

 

Primeri tematik in izbranih indikatorjev za Socialno blaginjo 

TEMATIKA OSNOVNI KAZALNIK 

Demografija Demografska odvisnost 

Enakost Aktivnosti za spodbujanje enakih možnosti in socialne vključenosti 

Izobraževanje in usposabljanje Dosežena izobrazba prebivalstva 

Lokalna in kulturna identiteta Lokalni produkti 

Zdravje in varstvo ljudi Storitve zdravstvene oskrbe 

 

PREGLED 

STEBER TEMATIKE OSN. KAZALNIKI NEOBV. KAZALNIKI 

UPRAVLJANJE 5 24 0 

GOSPODARSTVO 4 9 9 

KAKOVOST OKOLJA 8 17 15 

SOCIALNA BLAGINJA 5 8 9 
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4. Orodje DeCyDe za podporo odločanju 

a. Kaj je DeCyDe-za-trajnost? 

DeCyDe-za-trajnost je orodje uporabniku 
prijazno, z delovnimi listi, za samopresojo, ki 
podaja številčno vrednost posameznim 
indikatorjem2. Pristop je v skladu s trendom 
javnih politik, ki se odmikajo od zgolj 
konceptualnega in teoretičnega vidika k bolj 
pragmatičnemu pristopu, ki temelji na 
opazovanih podatkih. Žal, je veliko sistemov za 
podporo odločanju preveč zahtevnih in 
zapletenih in zahtevajo specialista ali pa 
akademsko znanje. Namesto, da bi dajali 
podporo nosilcem odločanja, se jih ignorira in 
ne uporablja. Tako se morajo nosilci odločanja 
zanašati na svojo intuicijo in presojo, ter celo 
interese, da sprejmejo odločitve. 

DeCyDe-za-trajnost vključuje logične procese, 
uveljavljena znanstvena dognanja in lokalno 
znanje, podatke in izkušnje. Interesnim 
skupinam omogoča visoko stopnjo 
sodelovanja; ti lahko v proces vključijo svoje 
vidike, ocene in stališča. Lahko je v pomoč 
različnim težavam pri odločanju, ko obstaja več 
odločitvenih alternativ. Ponuja metodo, ki 
resnično omogoča nosilcem odločitev in 
zainteresiranim razumeti in utemeljiti 
poglavitna vprašanja, ki so vpletena v 
kompenziranje med različnimi alternativami 
odločitev.  

b. Kako deluje?  

DeCyDe-za-trajnost ima tri samostojne in 
medsebojno povezane korake: 

1. poiskati podatke, ki se nanašajo na 
kazalnike, 

2. točkovati kazalnike, glede na podatke, 

3. ponderirati stebre in tematike. 

Ti koraki vodijo k eni številčni vrednosti, ki se jo 
pripisuje kompletu kazalnikov.  

 

 

 

DeCyDe-za-trajnost potem omogoča nosilcem 
odločanja predvideti kako se lahko obstoječe 
stanje spremeni, če se, na primer, spremeni 
rezultat enega ali več stebrov ali tematik, glede 
na različne politične možnosti. Prikaže na 
katerih področjih je trajnost močna in šibka ter 
dopušča proaktiven izbor alternativnih politik. 

 

Korak 1: Zbiranje podatkov za kazalnike 

DeCyDe-za-trajnost je bil ustvarjen za vsak 
osnoven in neobvezen SUSTAIN kazalnik. 
Iskanje potrebnih informacij za posamezni 
indikator, je pravzaprav osnovno delo. Zbrane 
informacije podajajo serijo bistvenih podatkov, 
potrebnih za zagotovitev nepristranskega 
značaja rezultatov pri postopku odločanja.  

 

Korak 2: Točkovanje kazalnikov 

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. Zaradi točkovanja 
preko stopenj, namesto uporabe natančnih 
vrednosti, je metoda fleksibilna: uporabilo bi se 
lahko celo podatke, ki niso mogli biti točno 
določeni, ali pa bi se lahko šteli kot netočni – 
če se jih opredeli znotraj stopenj. Običajno, bi 
se kazalnike izločilo, če ne bi bilo moč najti 
njihove točne vrednosti. 

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.  

 

 

 

2 Razvil ga je Isotech. Ltd, raziskave in svetovanje, Ciper (www.isotech.com.cy) in je bil dodelan za SUSTAIN, ob pomoči občine 
Kouklia (2010-11)   
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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 mora biti določeno. Ponderiranje 
tematik in stebrov omogoča oblastem, da sami 
presodijo o pomembnosti teh različnih 
parametrov. 

Ko so ti trije koraki zaključeni, se lahko orodje 
z delovnimi listi uporabi kot orodje za podporo 
odločanju. Nosilci odločanja lahko predvidijo 
kako se lahko obstoječe stanje spremeni, če, 
na primer, želijo spremeniti rezultat ene ali več 
tém. To pomeni, da uporabniki orodja 
DeCyDe-za-trajnost 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. 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 prednostne 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. 

 

Posnetek zaslona orodja DeCyDe-za-trajnost, na voljo na www.sustain-eu.net 
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5. Postopen proces merjenja trajnosti z uporabo SUSTAIN 
orodja za samopresojo 

 

Merjenje trajnosti je tako enostavno, kot to 
opisuje pet naslednjih korakov: 

1. Podatke je treba poiskati za čim več 
Osnovnih indikatorjev, v tistih enotah, ki so 
zapisane v kompletu kazalnikov. Vsi kazalniki 
so v Prilogah 1-4.  

Treba je omeniti, da pri merjenju trajnosti, 
največ truda zahteva zbiranje ustreznih 
podatkov za posamezni indikator. Velikokrat se 
zgodi, 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.  

Kljub temu, je dobro uporabiti čim več 
podatkov in odsotnost popolnega niza 
podatkov, naj ne bo v škodo pri rabi in 
točkovanju razpoložljivih podatkov, pod 
pogojem, da se isti podatkovni viri uporabijo 
vsakokrat, ko se meri trajnost. Prej ali slej, bo 
nastala menjava med časom porabljenim za 
iskanje podatkov in številom kazalnikov, za 
katere so bile najdene informacije. Glede na to, 
da je uporaba orodja DeCyDe-za-trajnost 
ponavljajoč postopek, se lahko podatkovne 
vrzeli, navzoče med opravljanjem presoje, 
popravijo do naslednjič, ko se ponovno izvede 
presoja, npr., lahko se odkrijejo podatkovni 
nizi, ali pa se lokalni nosilci odločanja odločijo 
priskrbeti sredstva za zbiranje tistih podatkov, 
kjer so nastale vrzeli med prvotno presojo. 

2. Po posvetu z ustreznimi interesnimi 
skupinami, je potrebno poiskati podatke za čim 
več Neobveznih indikatorjev, ki bodo veljali kot 
najprimernejši za regijo/občino. 

Treba je upoštevati, da je dober niz podatkov 
odločilen za uspeh preostalega dela. 

3. Ko se najde vrednost za posamezni 
indikator, se jo preprosto vpiše v ustrezno 
celico na delovnem listu, kamor je potem 
samodejno dodeljen rezultat. Ko se vnese 
posamezne točke, se skupno število točk tudi 
samodejno spreminja.  

4. Ko se vnese vse rezultate za vse osnovne 
kazalnike, ki predstavljajo štiri stebre trajnosti, 
se samodejno generira končna številčna 
vrednost. 

5. Naslednji korak je ponderiranje stebrov in 
tematik. To je najlažje doseči preko 
sodelovalno strukturiranih delavnic z 
usposobljenim usmerjevalcem/strokovnjakom, 
ki ne uvaja odločitev, ampak podpira proces in 
dobro pozna splošne cilje, podatke in 
lokalne/posebne značilnosti. Med delavnico se 
opravijo primerjave med štirimi stebri in/ali 
tematikami znotraj stebrov. Ko so različni 
ponderji vneseni v ustrezne celice, delovni list 
samodejno preračuna skupen rezultat, 
izračunan zgoraj. To je končen rezultat 
uspešnosti, na področju trajnosti, v vaši regiji. 



 

14 

Prvikrat, ko je naloga izvedena, se lahko 
številka upošteva kot referenčna vrednost, s 
katero se bodo primerjale vse bodoče naloge, 
ob upoštevanju, da se vsakokrat uporabijo isti 
kazalniki. Rezultati lokalnega organa, ki je 
izpolnil vse razen ponderiranja, so podani v 
Prilogi 5. 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 možno tudi 
primerjati vloženi trud v trajnost, za številne 
kraje. 

 

 

 

Cap Cavelaire – Francija, fotografija © Observatoire Marin
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6. Zaključek 

S pomočjo sodelovalnega pristopa, je 
množica dvanajstih lokalnih in regionalnih 
organov, raziskovalnih inštitutov skupaj z NVO-
jem in neodvisnim svetovalnim uradom, izbrala 
in preizkusila metodološki pristop, inovativen 
komplet kazalnikov in metodologijo točkovanja, 
ki omogoča merjenje približevanja k ali 
oddaljevanja od trajnosti. Novost je bila 
uporaba kontrolnega seznama za merjenje 
Upravljanja in kombinirana raba Osnovnih in 
Neobveznih indikatorjev, ki upoštevajo lokalne 
posebnosti. 

Zbrani podatki o indikatorjih se lahko vnesejo v 
orodje DeCyDe-za-trajnost, ki izdela rezultat s 
katerim lahko oblasti primerjajo, v prihodnje, ali 

se gibajo v smeri svojih strateških ciljev, 
zastavljenih za doseganje trajnosti. Lahko se 
tudi kreirajo predvidevanja, da se ugotovi kako 
bodo različne politične opcije vplivale na ta 
napredek k bolj trajnostni prihodnosti. 

Metodološki pristop, SUSTAIN komplet 
indikatorjev in orodje DeCyDe-za-trajnost 
skupaj tvorijo uporabniku prijazno orodje za 
hitro izvajanje samopresoje. Orodje upošteva 
časovne omejitve nosilcev politik in ostalih 
zainteresiranih skupin. Je tudi zelo občutljivo in 
robustno pri ocenjevanju različnih opcij in 
učinkov odločitev, a hkrati omogoča 
fleksibilnost in prilagoditveno upravljanje.  

 

 

 

Torre di Cerrano, Teramo – Italija, fotografija Tamara Ristić
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