
 

1 

IZBOLJŠANJE TRAJNOSTI OBALE 

 

Predstavitev izkušenj pridobljenih iz 

SUSTAIN partnerstva 

 

OKTOBER 2012 



 

2 

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. IZBOLJŠANJE 
TRAJNOSTI OBALE. Predstavitev izkušenj 
pridobljenih iz SUSTAIN partnerstva. Projekt 
SUSTAIN / INTERREG IVC. 

Priročnik so pomagali ustvariti vsi SUSTAIN 
partnerji. 

Posebna zahvala: Margarida Nunes 
(APA/ARH Tejo) in José Carlos Ferreira 
(CENSE & FCT/UNL) za metodološki pristop 
tega priročnika. 

Kontrolni seznam, pripravljen za ocenjevanje 
dobrih praks, je bil prevzet iz »projektnega 
kontrolnega seznama« evropskega 
raziskovalnega projekta, ki ga spodbuja 
programa EU Leonardo da Vinci: 
Usposabljanje za izvajanje Lokalne Agende 
21. 

Zasluge za fotografije: naslovnica: ARH Tejo, 
CMRC, Maspalomas Consortium, str.8: Sophia 
B. www.samothrakisphotoblog.com, str.9 in 11: 
Erik Devilee, str.10: Caroline Salthouse, str.12: 
Observatoire Marin, str.13: beeldbank.rws.nl, 
Rijkswaterstaat / Joop van Houdt, str.14: 

Nardine Stybel, p15: Pokrajina Teramo, str.16: 
Občina Samothraki, Tamara Ristić, str.17: 
Tamara Ristić, str.18: Maspalomas 
Consortium, str.19: ARH Tejo, str.20 CMRC, 
p21: RRC Koper, str.22 Erik Devilee. 

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 

Eden izmed glavnih ciljev SUSTAIN-a je 
prispevati k izboljšanju trajnosti v sodelujočih 
regijah, z izmenjavo izkušenj in dobrih praks in 
s tem spodbuditi prenos in izvajanje teh v 
sodelujoče regije. 

Od 2010 do 2012, je 12 partnerjev iz 10 
obalnih regij Evrope, od Baltika do 
Sredozemlja, od Atlantika do Jadrana, imelo 
priložnost izmenjati izkušnje in sodelovati pri 
medregionalni izmenjavi obiskov, z namenom 
izvedeti več o načinih delovanja in kako se 
spodbuja trajnost v drugih partnerskih regijah.  

Izmenjava izkušenj je bila oblikovana v sklopu 
tematskih delavnic, ki so vedno bile združene s 
tematskimi medregionalnimi obiski in obiski na 
terenu. Vse te aktivnosti so bile organizirane in 
izvedene v vsaki partnerski obalni regiji.  

Da bi povzeli nekaj izkušenj iz tega 
izmenjevalnega procesa, ob upoštevanju 
visokega števila in raznolikosti praks videnih 

med SUSTAIN-om, so partnerji imeli nalogo 
izbrati eno dobro prakso, ki so jo videli med 
obiskom pri vsakem partnerju. Na podlagi 
izbora partnerjev, je bilo izbranih enajst 
dobrih praks. Za prikaz njihove usklajenost s 
trajnostjo, smo uporabili metodologijo »Pregled 
dobre prakse«. 

Ta priročnik obravnava enajst dobrih praks, ki 
so bile ovrednotene s pomočjo omenjene 
metodologije. Sicer pa je bilo med trajanjem 
projekta SUSTAIN opredeljenih še več dobrih 
praks, o katerih se lahko pozanimate na 
www.sustain-eu.net.  

Ugotovljene dobre prakse imajo različne 
značilnosti. Nekatere imajo bolj socialni učinek, 
druge imajo večji vpliv na okolje, ostale pa 
nakazujejo na večje naložbe v upravljanje. A 
vse so partnerji videli kot dobre priložnosti za 
izboljšanje trajnosti v njihovih krajih. 

 

 

 

SUSTAIN partnerji med obiskom projekta o biodiverziteti v Seftonu, fotografija Dave McAleavy Images 
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Down, Severna Irska (ZDRUŽENO KRALJESTVO) 

• Promenada v Newcastlu, občina Down 
• Obnovljivi viri energije – morska plimska turbina 
• Koča Meelmore Lodge – trajnostni turizem in diverzifikacija kmetije 

Cavalaire (FRANCIJA) 

• Izobraževanje in informiranje javnosti o na obalo ali v morje 
odvrženih odpadkih 

• Upravljanje kopalnih voda 
• Okoljevarstveno upravljanje marin  
• Upravljanje obalnega območja, pridobitev pomorskih javnih 

zemljišč za ohranitvene namene 

Otok Gran Canaria (ŠPANIJA) 

• Konzorcij Maspalomas: partnerstvo za rehabilitacijo turizma  
• Kulturni turizem skupnosti; nove oblike turizma 
• Športni dogodki na obalnih turističnih destinacijah in biosferno območje 

(MAB) 

Cork (IRSKA) 

• Razvoj lokalnih poti v skupnosti 
• Model upravljanja za upravljanje otoka Bere, na podlagi 

sodelovanja lokalne skupnosti 
• Trajnost in ribištvo – Oznaka odgovornega irskega ribolova (RIF) 

Sefton (ZDRUŽENO KRALJESTVO) 

• Projekt biodiverzitete in dostopa – shema družbene vključenosti 
• Obalno partnerstvo Sefton 
• »Another Place«, umetnina Antonya Gormleya na plaži, v Crosbyu 
• Pobude urbane obnove Southport-a 
• Državni sklad rezervata Formby 

Schiermonnikoog (NIZOZEMSKA) 

• Kolesarske poti, narejene iz morskih školjk 
• Trajnostna pitna voda na Frizijskih otokih 
• Pristopi pri upravljanju s sipinami, prostor za in obravnavanje 

naravnih sprememb  

Lizbona (PORTUGALSKA) 

• ArtesanalPesca – ribiška zadruga  
• Glavni načrti za obalno cono 
• Lokalne politike za trajnost obalnih območij: Občini Cascais in 

Almada 
• Projekt MarGov – ustvarjanje družbene trajnosti za upravljanje MPA 
• Projekt BIOMARES 
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Kouklia (CIPER) (2010-2011) 

• Spodbujanje kulturne dediščine 
• Sodelovanje ločenih skupnosti za cilje trajnosti 
• Certifikat QualityCoast 

Warnemünde (NEMČIJA) 

• Upravljanje in razdelitev plaže v Warnemünde-u, 
obalnem letovišču ob Baltskem morju 

• Upravljanje s sipinami, zmanjšanje konfliktov med 
podjetniki, ki so za sipinami 

Teramo (ITALIJA) 

• Morsko zavarovano območje Torre di Cerrano  
• ICZM in operativne politike v pokrajini Teramo 
• Morski odpadki - Projekt »Eco a Mare« 
• Trajnostno ribištvo 

Samothraki (GRČIJA) 

• Vključitev kulture in narave v trajnosten 
gospodarski razvoj 

• Postopek za uresničitev biosfernega območja (MAB) na 
Samothraki-ju 

• Program upravljanja s kozami 
• Zadruge za lokalne izdelke, pomoč komuniciranju 

lokalne identitete in vrednot ter lokalnega naravnega 
okolja

Koper (SLOVENIJA) 

• Portoroška plaža, obalno mesto na najsevernejši 
točki Jadranskega morja 

• Vzdrževanje tradicionalnih Sečoveljskih solin 
• Škocjanske jame – Biosferno območje Kras e(MAB)  

DOBRE PRAKSE projekta SUSTAIN 
 
 
10 obalnih regij, 12 partnerjev in več kot 50 dobrih praks... 

Med trajanjem projekta SUSTAIN, 
je 12 partnerjev iz 10 obalnih regij 
izmenjalo in delilo dobre prakse, z 
namenom podučiti se o tem kako 
se v sodelujočih regijah izvaja 
lokalna trajnost. 
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PREGLED DOBRIH PRAKS USTAIN-a  

SUSTAIN je prilagodil metodologijo, ki, z 
uporabo kontrolnega seznama, omogoča 
nosilcem odločitev oceniti prednosti dobrih 
praks ali projektov. Ta metodologija je lahko 
orodje za izboljšanje projektov ali pobud, ko je 
trajnost le-teh vprašljiva, saj omogoča 
ugotovitev njihovih slabosti  in ozaveščanje o 
dimenzijah, ki naredijo prakse bolj učinkovite z 
vidika trajnosti (gospodarstvo, socialna 
blaginja, kakovost okolja ali upravljanje). Torej, 

možno se je naučiti iz izkušenj in opredeliti 
stališča v katerih se lahko dobra praksa 
izboljša in naredi bolj trajnostna, v vsakem 
posameznem ocenjenem stebru.  

Metodologija je tudi zanimiv način 
komuniciranja z in vključevanja interesnih 
skupin, s čimer se prispeva k ugotovitvi 
prioritet in presoji prednosti in slabosti 
določene strategije ali ukrepa. 

 

PREPOZNANJE DOBRIH PRAKS IN POMEMBNOST TEH ZA 
TRAJNOST 

Kaj je cilj te metode? 

Ta metoda analize naj bi poudarjala prednosti 
dobrih praks, ki so bile ugotovljene znotraj 
SUSTAIN-a, ki se nanašajo na njihov doprinos 
različnim dimenzijam trajnostnega razvoja.  

Sestavljena je bila skupina vprašanj ali 
parametrov analize (skupno 32 vprašanj, po 8 
za vsakega izmed štirih stebrov trajnosti), ki 
omogoča sistematično analizo: (i) 
Gospodarstvo, (ii) Kakovost okolja, (iii) 
Socialna blaginja in (iv) Upravljanje. 

Pristop »Kontrola projekta« se pogosto 
uporablja v kontekstu Lokalne Agende 21, 
zlasti v fazi dodeljevanja prioritet za izvajanje 
projektov, ki so del akcijskega načrta. Poleg 
stopnje izvajanja, se metoda lahko uporablja 
tudi pri drugih fazah Lokalne Agende 21, še 
posebej, ko se piše akcijski načrt in se odloča 
kateri projekti naj bi ali naj ne bi bili vključeni v 
tem sklopu ukrepov. 

 

 

 

 

 

 

Kako metoda deluje?  

Uporaba te metodologije naj bi se izvajala, po 
možnosti, v skupini. Cilj ni, da udeleženci 
opredelijo svoje stališče glede dobre prakse, 
ampak, da se potrudijo razumeti prednosti 
dobre prakse v vseh njenih različnih 
dimenzijah in potem točkovati te dimenzije ali 
parametre.  

S pomočjo navedenih vprašanj/parametrov se 
udeleženci najprej medseboj pogovorijo o 
gospodarskih učinkih dobre prakse. Po tem, 
preidejo na analizo okolja in tako naprej; tj. na 
vrsti je vsak steber trajnosti. Eden izmed 
razlogov je pridobiti nova spoznanja skozi 
izpostavljenost vidikom drugih udeležencev. 

Med vodenjem razprave, mora oseba, ki 
opravlja analizo, upoštevati:  

• učinke dobre prakse za vsak 
parameter analize. 

• dojemanje kaj trajnosti razvoj pomeni v 
danem parametru analize. 

• proces skupinske dinamike, za dosego 
soglasja / sporazuma glede 
dodeljenega rezultata. 

Za vsakega izmed parametrov (ali vprašanj) za 
presojo, se pričakuje, da skupina dodeli točke 
od 0 od 10. Najvišja vrednost je 10 in 
najmanjša 0, vprašanja pa so nastavljena tako, 
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da rezultat 10 pomeni večji prispevek k 
trajnosti. Točke, znotraj vsake komponente 
trajnosti, se za posamezen steber seštejejo, da 
dobimo štiri vrednosti, ki prikazujejo doprinos 
dobre prakse k trajnosti. Ker je 8 parametrov, 
je najvišji seštevek za vsak steber  80.  

 

 

 

Grafičen prikaz rezultatov, z uporabo štirih osi; 
ena os za vsako komponento trajnosti. V 
posameznem kvadrantu te sheme je narisan 
kvadrat. Površina kvadrata je enaka seštevku 
točk te komponente. Diagram z nastalimi 
štirimi kvadrati, je sinteza prednosti dobre 
prakse in slikovno pove kje je prispevek te 
prakse k trajnosti močnejši. 

 

 

Kako lahko povzamemo spoznanja? 

Spoznanja lahko povzamemo, ko prevedemo 
zakaj in kako je dobra praksa dobila boljši 
rezultat v nekaterih komponentah, opredelimo 
vključene ukrepe in postopke, ki se nanašajo 
na višje točkovane parametre in dosežene 
rezultate. 

Rezultati niso namenjeni, da služijo kot točna 
in kvantitativna presoja praks. Ta metoda, za 
različne dimenzije trajnosti, uporablja tudi 
percepcije deležnikov/skupin.  

Kakorkoli, kvantitativni rezultati jasno in 
učinkovito izražajo prednosti dobre 
prakse/projekta, tj. zakaj je ta uspešna v 
vsakem stebru trajnosti.  

Ob upoštevanju, da je najvišja vrednost 
vsakega stebra 80 točk in, da je v vsakem 

stebru trajnosti 8 parametrov (točkujejo se od 0 
do 10, kjer je 6 »nadpovprečna« vrednost), 
lahko rečemo, da vrednost nad 48 pomeni, da 
je dobra praksa »nadpovprečna«, kar se tiče 
njenega prispevka k trajnosti. 

Vseeno pa, ne pomeni, če ima praksa rezultat 
nižji od 48, da nima nobenih prednosti v tisti 
komponenti trajnosti. V takih primerih, bi bilo 
smiselno podrobno preveriti kateri parametri 
imajo najvišji rezultat, ker so lahko zelo 
pomembni v določenem kontekstu.  

Ta naloga ponuja izboljšano perspektivo in 
omogoča, da se vidijo območja, kje vse se 
lahko projekt/pobuda izboljša z vključevanjem 
in razvojem drugih komponent, pomembnih za 
trajnost. 
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STEBRI TRAJNOSTI 

Parametri analize / točkovanje od 0 do 10 
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1 GOSPODARSTVO            

1.1 

 

Dobra praksa podpira lokalno gospodarstvo, promovira 
produkte in lokalne in regionalne gospodarske cikle? 3 6 0 8 8 6 10 8 8 7 6 

1.2 
Dobra praksa ustvarja delovna mesta in izboljšuje 
kakovost zaposlovanja? 

2 6 0 8 6 9 7 8 5 9 7 

1.3 
Dobra praksa upošteva ustvarjene večje lokalne vplive na 
druge lokalne in celo oddaljene regije? 

6 7 0 7 7 9 7 6 8 9 5 

1.4 
Dobra praksa bo vzvod za krepitev podjetništva in razvoja 
novih produktov in proizvodnih procesov? 

5 7 0 7 8 7 8 8 8 5 7 

1.5 Dobra praksa izboljšuje središčnost in privlačnost lokacije? 6 7 7 9 8 10 10 8 6 10 9 

1.6 
Dobra praksa zvišuje gospodarske koristi, medtem ko 
zmanjšuje porabo virov? 

7 8 0 8 7 8 9 7 7 8 8 

1.7 Dobra praksa spodbuja trajnostne obalne dejavnosti? 2 5 7 8 7 9 9 8 7 8 7 

1.8 
Dobra praksa spodbuja okolju prijazne procese in 
produkte? 

8 10 10 9 8 6 9 8 8 8 8 

 VSOTA TOČKOVANJA (maksimum = 80) 39 56 24 64 59 64 69 61 57 64 58

 

LESTVICA: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Brez 
vrednosti 

Nezadostno Nezadostno 
/ Skromno 

Skromno Podpovprečno Povprečno Nadpovprečno Dobro Zelo dobro Zelo dobro / 
Odlično 

Odlična 
vrednost 
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STEBRI TRAJNOSTI 

Parametri analize / točkovanje od 0 do 10 
 
 

Presojo dobre prakse so opravili: 
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2 KAKOVOST OKOLJA            

2.1 Dobra praksa povečuje energetsko učinkovitost? 4 8 0 6 0 2 8 8 5 5 5 

2.2 
Dobra praksa zmanjšuje porabo neobnovljivih virov in 
spodbuja ponovno rabo in reciklažo materialov? 

7 10 0 8 7 2 9 2 5 8 7 

2.3 
Dobra praksa koristi naravnim območjem blizu mestnih 
območij in podpira okolju prijazne aktivnosti na podeželju? 

0 10 10 7 8 10 10 6 6 8 10

2.4 
Dobra praksa podpira naravne habitate, biotsko 
raznovrstnost in njihovo kakovost? 

8 10 10 10 8 5 10 8 8 7 10

2.5 Dobra praksa podpira trajnostno mobilnost? 0 10 0 5 8 9 8 8 6 3 7 

2.6 
Dobra praksa zmanjšuje okoljska tveganja in preprečuje 
onesnaženje zraka, vode in tal?  

9 10 7 8 8 2 8 7 6 9 7 

2.7 
Dobra praksa spodbuja ozaveščenost o trajnostnem 
upravljanju z viri? 

8 8 8 8 8 8 5 8 8 5 7 

2.8 
Dobra praksa prispeva k povišanju okoljske ozaveščenosti 
prebivalstva?  

10 8 8 8 7 8 7 8 9 7 9 

 VSOTA TOČKOVANJA (maksimum = 80) 46 74 53 60 46 46 65 55 47 52 62

 

LESTVICA: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Brez 
vrednosti 

Nezadostno Nezadostno 
/ Skromno 

Skromno Podpovprečno Povprečno Nadpovprečno Dobro Zelo dobro Zelo dobro / 
Odlično 

Odlična 
vrednost 
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STEBRI TRAJNOSTI 

Parametri analize / točkovanje od 0 do 10 
 
 

Presojo dobre prakse so opravili: 
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3 SOCIALNA BLAGINJA            

3.1 Dobra praksa prispeva k zmanjšanju revščine? 0 2 0 5 6 2 8 8 6 5 7 

3.2 Dobra praksa izboljšuje kakovost življenja? 7 8 8 8 9 10 8 8 6 9 8 

3.3 
Dobra praksa podpira izobraževanje in vseživljenjsko 
učenje? 

8 5 7 0 6 5 5 8 9 1 8 

3.4 
Dobra praksa uveljavlja socialno pravičnost in enake 
možnosti za vse člane družbe? 

0 2 8 6 6 2 5 8 5 10 9 

3.5 
Dobra praksa spodbuja socialno vključenost in med-
generacijsko komunikacijo? 

3 2 0 8 6 8 5 8 10 8 10

3.6 
Dobra praksa podpira dobrobit, zdravje, odgovorno porabo 
in dobrososedskost državljanov? 

8 3 8 7 8 8 8 8 8 8 8 

3.7 
Dobra praksa prispeva k preprečevanju kriminala in krepi 
dojemanje varnosti med prebivalstvom? 

0 0 0 0 6 8 7 8 5 6 8 

3.8 
Dobra praksa spodbuja komunikacijo, sodelovanje med 
državljani in lokalnimi organi ter drugimi ustanovami? 

6 0 0 9 6 10 10 8 9 8 8 

 VSOTA TOČKOVANJA (maksimum = 80) 32 22 31 43 53 53 56 64 58 55 66

 

LESTVICA: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Brez 
vrednosti 

Nezadostno Nezadostno 
/ Skromno 

Skromno Podpovprečno Povprečno Nadpovprečno Dobro Zelo dobro Zelo dobro / 
Odlično 

Odlična 
vrednost 

 



 

11 

 

 

 
STEBRI TRAJNOSTI 

Parametri analize / točkovanje od 0 do 10 
 
 

Presojo dobre prakse so opravili: 
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4 UPRAVLJANJE             

4.1 
Dobra praksa ima sprejeto dolgoročno finančno 
obveznost?  

3 10 7 9 5 8 4 8 3 10 8 

4.2 
Dobra praksa ima sprejeto dolgoročno politično 
zavezanost? 

6 10 8 9 5 10 4 8 2 10 8 

4.3 
Dobra praksa ima trajnostne cilje in se jo redno pregleduje 
oz. je izvedbeni del ali celota trajnostne 
strategije/načrta/politike? 

7 10 8 9 5 2 9 7 2 10 8 

4.4 
Dobra praksa predstavlja partnerstvo več interesnih 
skupin, ki delajo na vprašanjih trajnosti obale? 

7 5 6 8 6 10 10 6 9 8 10

4.5 
Dobra praksa posreduje zadeve o trajnosti obale in 
informacije o njihovem upravljanju interesnim skupinam in 
širši obalni skupnosti? 

8 5 5 8 6 10 7 6 7 4 8 

4.6 
Dobra praksa spodbuja vpletenost več interesnih skupin in 
skupnosti v upravljanje trajnosti obale? 

8 5 5 9 7 10 7 8 9 5 8 

4.7 
Dobra praksa uveljavlja sodelovanje lokalnih interesnih 
skupin pri procesu načrtovanja in izvajanja?  

8 3 5 9 7 10 5 6 8 7 9 

4.8 
Vse interesne skupine, vključene v uresničevanje dobre 
prakse, se zavedajo kako se ta praska sklada z načrtom, 
strategijo ali politiko lokalne trajnosti? 

8 3 5 9 6 8 10 4 2 9 8 

 VSOTA TOČKOVANJA (maksimum = 80) 55 51 49 70 47 68 56 53 42 63 67

 

LESTVICA: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Brez 
vrednosti 

Nezadostno Nezadostno 
/ Skromno 

Skromno Podpovprečno Povprečno Nadpovprečno Dobro Zelo dobro Zelo dobro / 
Odlično 

Odlična 
vrednost 

 



 

12 

GOSPODARSTVO

UPRAVLJANJESOCIALNA BLAGINJA 

KAKOVOST OKOLJA 

Izobraževanje in informiranje javnosti o morskih odpadkih 

 
 

Dobra praksa iz SIVOM du littoral des Maures – 
Observatoire Marin (FRANCIJA) 
 
Že vrsto let občine v poletni sezoni čistijo plaže, z 
namenom, da odstranijo morske odpadke, ki se 
nabirajo ob obali. Da bi zmanjšali odpadke, so izdelali 
informacijske table in jih postavili na različne kraje. Te 
table informirajo ljudi o izvoru, naravi, vplivih in času za 
razgradnjo morskih odpadkov. Na ta način lahko tudi 
obrazložijo razliko med naravnimi in antropogenimi 
odpadki  in zato so postavili 3 različne tipe tabel: eno o 
času razgradnje odpadkov na morju, eno o makro 
odpadkih in eno o naravnih odpadkih. 
 

 

 

 
 

 

KAKOVOST OKOLJA GOSPODARSTVO 

Praksa zmanjšuje onesnaževala vseh vrst, ki vplivajo 
na habitate in vrste in škodijo privlačni obalni pokrajini. 
Na drugi strani pa, je zmanjšanje na obalo ali v morje 
odvrženih odpadkov zmanjšalo potrebo po čiščenju 
plaž in tako prispeva k vitalnosti habitatov peščenih 
obal. 
 

Skladnost s to dobro prakso bo omogočala občinam 
prihraniti sredstva, saj se bo zmanjšala pogostost 
čiščenja plaž. Dobro stanje obalnega pasu zagotavlja 
privlačnost le-tega, zlasti za potrebe turizma. 

SOCIALNA BLAGINJA UPRAVLJANJE 
Praksa zagotavlja kolektivno zavest, ki se jo lahko 
razširi v vsakdanje življenje. To tudi pomaga pri 
spodbujanju državljanov, da sodelujejo pri akcijah za 
zbiranje morskih odpadkov. Na splošno pa, 
vzdrževanje “čistega” okolja vabi k bolj prijaznemu 
vedenju, kot pa delno umazano okolje. 

Dobra praksa lahko med obdobjem čiščenja obale 
vključuje veliko akterjev. 
Za širšo javnost, je lahko ta praksa opozorilo glede 
načel razgradnje odpadkov in aktivnega sodelovanja 
skupnosti pri tej zadevi. 
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GOSPODARSTVO

UPRAVLJANJESOCIALNA BLAGINJA 

KAKOVOST OKOLJA 

Kolesarske poti narejene iz morskih školjk

 
 

Dobra praksa iz Schiermonnikooga (NIZOZEMSKA) 

Na Nizozemskem je običajno, da se morske školjke 
uporabljajo za obalne kolesarske poti. Nizozemci imajo 
politiko povečevanja pomembnosti kolesarjenja kot 
deleža opravljenih voženj. Raba naravno ustvarjenih 
materialov (morskih školjk), namesto asfalta na osnovi 
olj, je trajnostna in okolju prijazna. Ankete kažejo, da 
Nizozemci in turisti raje kolesarijo po naravnih 
površinah. Raba teh materialov prispeva tudi k alkalni 
prsti in s tem bogati cvetlični biodiverziteti, ki nudi 
oporo velikemu številu različnih obalnih ptičjih vrst.  

 

 

 

 

 

 
KAKOVOST OKOLJA GOSPODARSTVO 

Dobra praksa zmanjšuje porabo neobnovljivih virov in 
namesto tega spodbuja uporabo naravnih materialov. 
Koristi naravnim območjem blizu urbanih območij in 
podpira okolju prijazno kolesarjenje, zmanjšuje rabo 
motornih vozil in s tem podpira trajnostno mobilnost. 
Krepi naravne habitate, biotsko raznovrstnost in 
njihovo kakovost. Zmanjšuje tudi onesnaženost zraka, 
vode in tal in ozavešča o trajnostnemu upravljanju z 
viri. Obenem, tudi prispeva k splošni rasti okoljske 
ozaveščenosti prebivalstva. Ker je na Nizozemskem 
prevoženih več kilometrov s kolesi, kot pa z avtomobili, 
neposredno povečuje prihranke energije. 

Uporaba morskih školjk spodbuja okolju prijazne 
procese in produkte, medtem ko zmanjšuje potrošnjo 
ne-trajnostnih virov. Izboljšuje privlačnost lokacije in, v 
zameno, krepi lokalno gospodarstvo. 

SOCIALNA BLAGINJA UPRAVLJANJE 
Z zmanjšanjem količine porabljenega goriva, izboljšuje 
kakovost življenja. Praksa se lahko tudi uporabi kot 
primer trajnostne rabe virov, s čimer podpira 
izobraževanje in vseživljenjsko učenje. 

Dobra praksa ima nastavljeno dolgoročno finančno 
obveznost, kot tudi dolgoročno politično obveznost. 
Prakso se redno pregleduje in vključuje sodelovalni 
pristop. Pomaga posredovati vprašanja o trajnosti 
obale širši obalni skupnosti. Spodbuja vključitev 
skupnosti v upravljanje lokalnih problemov trajnosti 
obale. 
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GOSPODARSTVO

UPRAVLJANJESOCIALNA BLAGINJA 

KAKOVOST OKOLJA 

Upravljanje in razdelitev plaže v Warnemünde-u, obalnem 
letovišču ob Baltskem morju 

 
 

Dobra praksa iz Rostocka-Warnemünde (NEMČIJA) 

Warnemünde je zelo priljubljena in močno obiskana 
turistična destinacija, zlasti med poletjem. Krasijo ga 
peščene plaže, ki so tudi prepoznavni znak in 
znamenitost kraja. Zato so trajnostni načini za 
upravljanje s peskom zelo pomembni. Namesto 
konvencionalnega upravljanja s peskom in obnovitev, 
uporabljamo kombinacijo alternativnih ukrepov. Na 
primer, sajenje posebne vegetacije za ohranjanje sipin 
in zajezitev peska, mrežasta ograja nad linijo 
plimovanja, da se ujame premikajoči pesek. Poleg 
tega, je plaža razdeljena za različne namene, kot so 
sončenje in kopanje, rekreacija in za lastnike psov. Ti 
ukrepi naj bi okrepili ozaveščenost na plažah in vključili 
lokalno skupnost. 

 

 
 

 

KAKOVOST OKOLJA GOSPODARSTVO 

Zaradi ločitve med območji za javne namene in 
zaščitenimi poraslimi sipinami, razdelitev plaže koristi 
naravnim območjem in omogoča okolju prijazne 
aktivnosti. Tako ostaja prostor za naravne habitate in 
biotsko raznovrstnost in se zmanjšujejo nevarnosti za 
okolje, kot so onesnaženost zraka, vode in tal. S 
pomočjo informativnih tabel, lahko prebivalci in turisti 
postanejo bolj ozaveščeni o trajnostnem upravljanju z 
viri in okoljem. 
 

Warnemündska plaža in njeni peščeni viri se upravljajo 
na trajnosten način, za spodbujanje okolju prijaznih 
procesov in produktov in za izboljšanje privlačnosti 
lokacije. 

SOCIALNA BLAGINJA UPRAVLJANJE 
S ponujanjem različnih aktivnosti na plaži, 
predstavljena dobra praksa izboljšuje kakovost 
življenja prebivalcev in turistov. Podpira izobraževanje 
in vseživljenjsko učenje skozi proces izkustvenega 
učenja. Nadalje, razdelitev in upravljanje plaže 
spodbuja socialno pravičnost in enake možnosti za vse 
člane družbe v Rostocku-Warnemünde. Podpira 
dobrobit, zdravje, odgovorno porabo in 
dobrososedskost državljanov. 

Upravljanje Warnemündske plaže ima tako dolgoročno 
finančno obveznost, kot tudi dolgoročno politično 
obveznost, glede na interdisciplinarne razprave znotraj 
partnerstva več interesnih skupin o potrebah in 
priložnostih lokalnih obalnih virov. Proces ima 
trajnostne cilje in se ga redno pregleduje. Del koncepta 
je tudi posredovanje vsebin o trajnosti obale in o 
njenem upravljanju interesnim skupinam in širši obalni 
skupnosti. Da bi zadostili javnemu interesu, pri 
upravljanju, načrtovanju in izvajanju trajnosti obale 
sodelujejo raznolike interesne skupine. 
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GOSPODARSTVO

UPRAVLJANJESOCIALNA BLAGINJA 

KAKOVOST OKOLJA 

Morsko zavarovano območje Torre di Cerrano 

 
 

Dobra praksa iz pokrajine Teramo (ITALIJA) 

Morsko zavarovano območje »Torre di Cerrano« ščiti 
odsek edinstvenega morja v Abruzzu, ki je še eden 
redkih krajev, kjer je moč najti nedotaknjene sipine in 
potopljene arheološke in naturalistične ostanke 
antičnega pristanišča Atri, ki se nahaja nekaj 
kilometrov od obale. V območju se dviga eden izmed 
starodavnih obalnih stolpov Neapeljskega kraljestva, ki 
se nahaja med mestoma Silvi in Pineto. Danes stolp 
služi kot kongresni prireditveni center. 

 

 

 

 

 
 

 
KAKOVOST OKOLJA GOSPODARSTVO 

Zaščiteno območje zajema 7 km obalni pas. Varuje 
rastlinstvo in živalstvo, tako kopensko kot morsko. 
Območje je še zlasti ugodno za ponovno naselitev 
školjk, ki se jih kasneje spusti ob obali v sosednja 
območja. Peščene sipine, z razgledom na morje, 
obkrožajo borov gozd, ki gosti okolje, v katerem so 
zaščitene vrste. 
 

Območje je ugodno za ponovno naselitev školjk, ki se 
jih kasneje spusti ob obali v sosednja območja, za 
katera je značilen intenzivni ribolov – kar ima pozitiven 
vpliv na lokalno gospodarstvo. Zaščiteno območje 
zagotavlja prednosti tudi za turizem, saj je primerno za 
kopanje in privablja ljubitelje narave tudi izven regije. 

SOCIALNA BLAGINJA UPRAVLJANJE 
Izobraževalne dejavnosti se izvajajo v stolpu. Skozi 
predavanja o naravi, pohodništvo in aktivnosti na 
prostem, delavnice in seminarje obveščajo skupnost o 
naravnih značilnostih zaščitenih območij in potrebah v 
zvezi z ohranjanjem takih krajev. 

Morsko zavarovano območje »Torre di Cerrano« je 
dobre primer strukturiranega upravljanja, ker združuje 
dve instituciji, ki upravljata z okoljem in ga varujeta: 
Morsko zavarovano območje in Laboratorij morske 
biologije, ki ga vodi zoo-profilaktični Inštitut "Caporale" 
v Teramu. Laboratorij je odgovoren za bakteriološke 
analize vode in školjk. 
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GOSPODARSTVO

UPRAVLJANJESOCIALNA BLAGINJA 

KAKOVOST OKOLJA 

Vključitev kulture in narave v trajnosten gospodarski razvoj 

 
 

Dobra praksa iz občine Samothraki (GRČIJA) 

Za Samothraki je značilno obilno naravno in kulturno 
bogastvo. Pa vendar, že več let to bogastvo ni bilo 
usmerjeno v trajnosten gospodarski model. Če 
upoštevamo dobro prakso iz Kouklie (na Cipru), ki 
razkriva kulturno dediščino za spodbujanje turizma, 
smo naš trud usmerili v rabo takih sredstev (npr., 
arheološka najdišča, folklora in tradicija, narava in 
biodiverziteta itd.) in njihovo postavitev v okvir 
trajnostnega gospodarskega razvoja. V tem duhu, smo 
pričeli s številnimi projekti, ki med drugim vključujejo 
oblikovanje ustrezne infrastrukture in dopolnilnih 
storitev (npr., ukrepi za povečanje dostopnosti in 
povezave med različnimi turističnimi vidiki, ustanovitev 
središča za izobraževanje in osveščanje o okolju), ki 
bodo povezali osnovne stebre gospodarskih dejavnosti 
(tj. turizem in kmetijstvo) z načeli trajnosti. 

 

 

KAKOVOST OKOLJA GOSPODARSTVO 

Dobra praksa koristi naravnim območjem otoka in 
podpira okolju prijazne dejavnosti na podeželju. 
Poleg tega, prispeva k ohranitvi naravnih habitatov, 
biotske raznovrstnosti in njihove kakovosti ter obenem 
krepi trajnostno mobilnost. 
Nadalje, ta dobra praksa lahko zmanjšuje nevarnosti 
za okolje in preprečuje onesnaženost zraka, vode in tal 
ter krepi ozaveščenost o trajnostnem upravljanju virov. 

Dobra praksa podpira lokalno gospodarstvo preko 
izboljšanja privlačnosti lokacije, medtem ko spodbuja 
okolju prijazne procese in produkte. 

SOCIALNA BLAGINJA UPRAVLJANJE 
Praksa podpira dobrobit, zdravje, odgovorno porabo in 
dobrososedskost državljanov; pomembne dejavnike za 
doseganje visoke ravni kakovosti življenja. 
 

Praksa spodbuja vpletenost več interesnih skupin in 
skupnosti v upravljanje trajnosti obale. 
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GOSPODARSTVO

UPRAVLJANJESOCIALNA BLAGINJA 

KAKOVOST OKOLJA 

Promenada v Newcastlu, občina Down 

 
 

Dobra praksa iz občine Down, Severna Irska 
(ZDRUŽENO KRALJESTVO) 

Promenade v Newcastlu je nastala kot posledica 
lokalnega posvetovanja o vsesplošnem trajnostnem 
razvoju Newcastla, kot vodilnega letovišča med 
obiskovalci na Severnem Irskem. Dogovori z vsemi 
lokalnimi interesnimi skupinami so izpostavili 
promenado, kot prednostno področje ukrepanja. Sledil 
je niz razprav/delavnic okoli različnih gospodarskih, 
družbenih in okoljskih vprašanj. Pot od koncepta do 
uresničitve je trajala okoli štiri leta. Uspeh projekta se 
lahko meri z dokazi o nadaljnjem trajnostnem razvoju v 
mestu, a tudi znatnemu lastništvu končanih objektov s 
strani lokalnih prebivalcev. 

 

 
 

 

KAKOVOST OKOLJA GOSPODARSTVO 

Promenada koristi naravnim območjem v urbanih 
območjih in podpira okolju prijazne aktivnosti na 
podeželju in tudi spodbuja trajnostno mobilnost. 

Promenada izboljšuje središčnost in privlačnost 
lokacije in spodbuja razvoj trajnostnih obalnih 
dejavnosti. Upošteva večje nastale lokalne vplive na 
druge lokalne in oddaljene regije. Promenada ustvarja 
delovna mesta in izboljšuje kakovost zaposlovanja. 

SOCIALNA BLAGINJA UPRAVLJANJE 
Promenada izboljšuje kakovost življenja, spodbuja 
komunikacijo, sodelovanje med državljani in lokalnimi 
organi ter drugimi ustanovami. Promenada spodbuja 
socialno vključenost in med-generacijsko 
komunikacijo. Kar je podlaga za dobrobit, zdravje, 
odgovorno porabo in dobrososedskost državljanov. 
Promenada tudi prispeva k preprečevanju kriminala in 
večjemu občutku varnosti med prebivalstvom. 

Promenada ima nastavljeno dolgoročno finančno 
obveznost, kot tudi dolgoročno politično obveznost in 
dokazuje vpletenost partnerstva več interesnih skupin, 
ki delajo na trajnosti obale. Promenada posreduje 
zadeve o trajnosti obale in informacije o njihovem 
upravljanju interesnim skupinam in širši obalni 
skupnosti. Promenada spodbuja vpletenost več 
interesnih skupin in skupnosti v upravljanje trajnosti 
obale in v proces načrtovanja. 
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GOSPODARSTVO

UPRAVLJANJESOCIALNA BLAGINJA 

KAKOVOST OKOLJA 

Konzorcij Maspalomas: Partnerstvo za rehabilitacijo turizma

 
 

Dobra praksa z otoka Gran Canaria (ŠPANIJA) 
 
Od l. 2008, konzorcij za turistično rehabilitacijo juga 
Gran Canarie (konzorcij Maspalomas) povezuje javne 
uprave, odgovorne za upravljanje turističnih območij na 
državni, regionalni, otoški in občinski ravni, v skupno 
aktivnost obnove destinacije, pod kriteriji inovativnosti, 
konkurenčnosti in trajnosti. 
Delo konzorcija je povezano z aktivnostmi v Načrtu za 
rehabilitacijo turističnih območij San Agustín, Playa del 
Inglés in Maspalomas, izmed katerih tisti za 
posodobitev in obnovo infrastrukture in virov ustrezajo 
entiteti. 
 
Ta praksa je bila uspešno prenesena, saj so v Teramu 
(v Italiji) ustanovili konzorcij pokrajine Teramo. 
 

 

 

 
KAKOVOST OKOLJA GOSPODARSTVO 

Okoljski dejavnik prežema vse aktivnosti konzorcija,:  
(i) zmanjšanje bremena preko obnove in nadgradnje 
zastarele urbane pokrajine in boljše upravljanje z 
energijo, vodo in odpadki, kot nujen ukrep za 
zagotovitev trajnosti in povečanje privlačnosti 
destinacije; (ii) ohranjanje kakovosti okolja, poudarek 
na naravnem rezervatu sipin Maspalomas in morskih 
zaščitenih območjih znotraj omrežja Natura 2000; (iii) 
izvajanje kolesarskih storitev in ustanovitev krožnih 
kolesarskih poti, izboljšanje povezav lokalnega 
prebivalstva in obiskovalcev z urbanim prostorom, ko 
se uveljavljajo nove sprehajalne poti in športna raba. 

Aktivnosti konzorcija Maspalomas vključujejo 
inovativne pristope, ki pomagajo pospešiti 
gospodarstvo in zagotavljajo večjo konkurenčnost 
destinacije: 
- Sejem turistične renovacije; letni dogodek, kjer se na 
skupnem prostoru ustvarjajo sinergije med graditelji, 
hotelirji in vlagatelji, kjer so predstavljene 
najinovativnejše rešitve in predlogi o ključnih vidikih 
trajnostnega razvoja turizma. 
- Spodbujanje sodelovanja med javnimi (namenjeno 
obnovi javnih površin) in zasebnimi naložbami (za 
posodobitev nastanitev in komercialne in prostočasne 
ponudbe). 

SOCIALNA BLAGINJA UPRAVLJANJE 
V sodelovanju z občino, se vzpostavljajo ukrepi za 
krepitev lokalne identitete, z značajem raznolikih 
aktivnosti, pedagoški ukrepi za ozaveščenost 
prebivalstva o pomembnosti in edinstvenosti 
destinacije ter bistvenosti dobrega dela za dosego 
zvestobe obiskovalcev do destinacije. Spodbuja 
izmenjavo med lokalnim prebivalstvom in obiskovalci, 
da si delijo kulturne elemente, ki prispevajo k boljšemu 
razumevanju potreb. 

Konzorcij Maspalomas je bil ustanovljen l. 2008 preko 
sporazuma o sodelovanju med ustanovami z 
odgovornostmi v turističnih območjih. Ta formula 
zagotavlja dobro upravljanje z viri, vključitev interesov 
vseh kompetentnih organov v turizmu in pri 
prostorskemu načrtovanju. Tesen odnos med 
institucijami je omogočil razvoj novih orodij, ki 
spodbujajo gospodarstvo, in so-upravljanje urbanih in 
turističnih panog.  
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GOSPODARSTVO

UPRAVLJANJESOCIALNA BLAGINJA 

KAKOVOST OKOLJA 

ArtesanalPesca – ribiška zadruga  

 
 

Dobra praksa iz Sesimbre (PORTUGALSKA) 

V Sesimbri skupina ribičev, namesto, da tekmujejo 
med seboj za vsakič manjše ribolovne vire, dela 
skupaj, da si povečajo priložnosti na trgu. Ribiči niso 
odgovorni zgolj za ulov, temveč tudi predelavo in 
prodajo. Opravijo tudi vse potrebno za prodajo svojih 
rib po pošteni ceni, po dogovoru s trgovci. Ker lahko 
zagotovijo, da so njihove ribe ujete z odgovornim 
ribolovom, jih lahko prodajo kot kakovosten proizvod 
po višji ceni. Največjo nevarnost jim še vedno 
predstavljajo industrijska ribiška plovila, ki delujejo brez 
podobnih trajnostnih omejitev na morju. 

 

 

 
 
 

KAKOVOST OKOLJA GOSPODARSTVO 

Glede na to, da je v ArtesanalPesca povezano znatno 
število plovil, ki so namenjeni ulovu iste ciljne vrste in 
ribolova, lahko sprejemajo ukrepe samo-upravljanja z 
viri, ki gredo dlje od tistih, ki so jih zapisali nacionalni in 
evropski organi. Zgolj za primer, ArtesanalPesca ima 
omejitve glede števila ribolovnih dni, ki jih lahko opravi 
posamezno plovilo in glede na ribolovno opremo, ki jo 
plovilo uporablja. Ti ukrepi služijo za uveljavljanje 
trajnostnega izkoriščanja ribolovnih virov. 
 
 
 

ArtesanalPesca spodbuja aktivno vključevanje 
proizvajalcev pri prodaji in zagotavlja pošteno ceno 
proizvodov. 
ArtesanalPesca je delno financirana in uporablja svojo 
kredibilnost za nove naložbe s finančnimi ustanovami. 
Trenutno se odvija krizni scenarij, kjer bodo izpeljali 
naložbo večjo od treh milijonov evrov. 
Zadruga ima dolgoročno finančno obveznost svojih 
članov. V l. 2005 je imela 28 delavcev in prodajo od 2,5 
milijonov evrov (lokalni ribolov). V 2011: 52 delavcev, 
prodajo od 15 milijonov evrov in 3,5 ton rib, vključno s 
predelavo (dodana vrednost). 

SOCIALNA BLAGINJA UPRAVLJANJE 
Zadruga, že po svoji naravi, spodbuja komunikacijo in 
sodelovanje med svojimi člani in ostalimi ustanovami. 
Zagotavlja, da je ribolov bolj cenjena dejavnost; sama 
dejavnost je družbeno bolj cenjena, kar je zelo 
pomembno za trajnost ribolova in ribičev. Geslo 
zadruge je Združitev je moč. 

ArtesanalPesca ima jasno strategijo in cilji so redno 
pregledani. 
ArtesanalPesca ima z njenimi člani sodelovalno 
upravljanje in izvaja redne sestanke za spremljanje 
poslovanja. 
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KAKOVOST OKOLJA 

Razvoj lokalnih poti v skupnosti

 
 

Dobra praksa iz Corka (IRSKA) 

Pobuda lokalnih poti v skupnosti zagotavlja podporo 
obalnim in podeželskim skupnostim, da načrtujejo, 
oblikujejo in zgradijo poti v svojem kraju. Koristi razvoja 
lokalnih poti so številne. Omogočajo izboljšano 
dostopnost in povezanost, spodbujajo zdrav način 
življenja, privabljajo obiskovalce in ustvarjajo prihodek 
za lokalno skupnost in lokalne dejavnosti, medtem ko 
promovirajo udeležbo skupnosti pri razvoju njihovega 
kraja. Tak razvoj lahko naredi opazno razliko v 
kakovosti življenj skupnosti. Poti so narejene v duhu 
trajnosti in skladne z nacionalnimi standardi ter 
zgrajene z namenom zagotavljanja dolgoročne 
zapuščine vključenim skupnostim, tako na področju 
lokalne infrastrukture, kot tudi večje udeležbe in 
sodelovanja skupnosti.  

 

 

 
KAKOVOST OKOLJA GOSPODARSTVO 

Razvoj poti je sredstvo, s katerim se lahko uporabniki 
povežejo z naravo in okoljem in lahko tudi zmanjšajo 
okoljsko škodo z omejevanjem človekovih dejavnosti 
na določena področja – to je še zlasti pomembno 
znotraj območij ekološke vrednosti, kjer je povečan 
obseg obiskov in uporabe. Obalne lokalne poti večkrat 
vključujejo lokacije, ki so zanimive številnim 
začetnikom in izkušenim uporabnikom – opazovalcem 
ptic in divjih živali, botanikom. Poti so tudi idealen 
medij za izobraževanje o okolju s pomočjo vodenih 
sprehodov ali postavljanjem informativnih tabel ob poti. 

Ključni gospodarski dejavniki za razvoj poti v skupnosti 
so: priložnost tržiti in oglaševati vašo skupnost 
obiskovalcem, ki jih zanima aktiven turizem; obseg 
obstoječega turističnega produkta, ki ga ponuja kraj; 
priložnost spodbuditi podjetništvo znotraj skupnosti; in 
raba poti kot sredstvo za privabiti turiste k lokalnim 
dejavnostim (npr., oblikovati kulinarično tematsko pot, 
ki ob poti vključuje lokacije izdelave lokalnih dobrot; 
vzpostaviti festivalsko tematsko pot). 

SOCIALNA BLAGINJA UPRAVLJANJE 
Razvoj poti s strani skupnosti, lahko prinese koristi v 
smislu zagotavljanja: nov način dostopa obiskovalcev 
do naravne in kulturne dediščine kraja; in dodatne 
prednosti za spodbujanje zdravega načina življenja in 
rekreacije na prostem. 
Vključitev umetnosti na prostem, skulptur in 
informativnih tabel, kot del razvoja in oblikovanja poti, 
omogoča krepitev ozaveščenosti v zvezi z dediščino, 
zgodovino in kulturo območja, kjer se nahaja steza. 
Za bolj oddaljena območja in podeželje, lahko poti 
zagotavljajo boljšo povezanost med naselji in 
zmanjšujejo odvisnost od obstoječe prometne 
infrastrukture. 

Pobudo lokalnih poti je vzpostavila agencija za razvoj 
podeželja južnega in vzhodnega Corka, skupaj z 
obalnim in morskim raziskovalnim centrom – 
univerzitetni center s sklepom za izvajanje projekta. 
Med razvojem modela dobre prakse za oblikovanje 
lokalnih poti v skupnosti, so tudi kontaktirali regionalne 
in nacionalne organe odgovorne za spodbujanje 
zdravja, turizem, šport in načrtovanje. Tako je nastal 
model partnerstva vseh relevantnih interesnih skupin, 
kar je bilo zagotovilo, da so imele lokalne aktivnosti 
podporo in so bile v skladu s politikami nacionalnih 
agencij, in da so skupnosti imele finančno in 
informativno podporo, ki so jo omogočale te 
nacionalne organizacije, za napredek pri njihovih 
projektih lokalnih poti. 
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Portoroška plaža, obalno mesto na najsevernejši točki 
Jadranskega morja 

 
 

Dobra praksa iz občine Piran (SLOVENIJA) 

Portorož je dom eni izmed največjih marin v Jadranu in 
je nesporni kralj turistične obrti slovenske obale. Zaradi 
številnih hotelov, restavracij, konferenčnih centrov, 
zdravilišč in igralnic je priljubljena destinacija tako med 
tujci, kot domačini, in odlično izhodišče za dnevne 
izlete in ekskurzije. 

Letovišče Portorož vsebuje tri različne vrste pomorskih 
objektov za različne namene in sicer lesen pomole, 
betonsko utrditev, betonske in lesene stopnice ter 
mivkasta plaža v ozadju. V l. 2009 je močno neurje 
popolnoma uničilo pomole in odplaknilo vse pesek s 
plaže, zaradi česar so popolnoma prenovili 4 pomole in 
nosilne betonske pilote. Danes se plaža, namesto z 
betonskimi stebrički, baha z zelenjem, prenovljenim 
rožnim vrtom in potmi do morja. Nova promenada je 
tlakovana z istrskim belim kamnom kanfanar, pomoli 
so obloženi s sibirskim macesnom visoke kakovosti. 
Sprehajalne poti so diskretno osvetljene. Zelene 
površine za kopalce so razširjene, sprehajalne poti do 
plaže urejene. 

KAKOVOST OKOLJA GOSPODARSTVO 

Skoraj vsa plaža je betonska, zaradi zmanjšanja 
erozije in drugih okoljskih tveganj ter preprečevanja 
onesnaženja. Dobra praksa krepi okoljsko zavest 
prebivalstva, a ne podpira trajnostne mobilnosti. 
 
 
 

Dobra praksa izboljšuje središčnost in privlačnost 
lokacije, podpira lokalno gospodarstvo, spodbuja 
lokalne in regionalne produkte. Zagotavlja delovna 
mesta in vzdržuje obalno gospodarstvo v ustreznih 
sektorjih. Občina Piran je sofinancirala obnovo plaže, 
skupaj z javnim podjetjem za okolje, v celotnem 
znesku 1.526.125,00 EUR. 

SOCIALNA BLAGINJA UPRAVLJANJE 
Prostorska ureditev Portoroške plaže koristi vsem 
obiskovalcem in prebivalcem, saj ti radi obiskujejo 
obalo in sodelujejo pri različnih ponujenih rekreacijskih 
aktivnostih. Zadnjih nekaj let, je dostop do plaže 
brezplačen za vse obiskovalce, kar spodbuja socialno 
pravičnost in enake možnosti za vse člane družbe. 

Ker je slovenska obala precej majhna, v primerjavi z 
drugimi državami, se vse vpletene interesne skupine 
zavedajo kako se praksa sklada z lokalno in regionalno 
trajnostno strategije in je tudi redno pregledovana. 
Praksa tudi predstavlja partnerstvo več interesnih 
skupin, ki delajo na vprašanjih trajnosti obale. 
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Projekt biodiverzitete in dostopa – shema družbene 
vključenosti 

 Dobra praksa iz občine Sefton (ZDRUŽENO 
KRALJESTVO) 

Služba za obalo in podeželje, občine Sefton, izvajajo 
preko svojega projekta Biodiverziteta in dostop (BAP) 
uspešno in učinkovito shemo družbene vključenosti.  
Udeleženci izvajajo projekte v zvezi s habitati, gozdovi 
in dostopi in vodijo gozdarsko delavnico za izdelavo 
vseh lesenih izdelkov za lokalno območje. BAP 
zagotavlja socialno neprivilegiranim skupinam dostop 
do izobrazbe, usposabljanja in fizičnega udejstvovanja 
pri upravljanju z naravnim okoljem. 

Služba sodeluje tudi z drugimi partnerji, kot so 
zaposlitvena agencija Sefton@work in sodelavci za 
turizem in obnovo. Ti s pomočjo različnih oblik 
financiranja, kot so državna loterija, evropsko 
financiranje za usposabljanje pri upravljanju z gozdovi 
in dostopi, ustvarjajo priložnosti za brezposelne, 
krepijo delovne izkušnje in možnosti za usposabljanje. 
 
 

KAKOVOST OKOLJA GOSPODARSTVO 

Seftonska »naravna obala« je del evropske ekološke 
mreže Natura 2000. BAP podpira upravljanje in 
vzdrževanje območja, vključno z zaščito peščenih sipin 
in medplimskih območij, kar so zaščiteni habitati, in za 
obalno obrambo. Več kot 90 % gradbenega lesa iz 
obalnih gozdov BAP-a, se uporablja lokalno za smerne 
table, itd. 

Delo BAP-a podpira vzdrževanje obale, kot zanimivost 
velikega regionalnega obiska, ki podpira lokalno 
gospodarstvo. Gozdne površine občine Sefton imajo 
certifikat Sveta za nadzor gozdov (FSC), tako se lahko 
naprej prodajajo lesni izdelki, ki niso bili uporabljeni 
lokalno, kot so hlodi, deske, drva, lesni sekanci, oglje 
in drug žagan les. 

SOCIALNA BLAGINJA UPRAVLJANJE 
Cilj BAP-a je spodbuditi otroke in mladino, ranljive 
odrasle in mladino, ki tvegajo socialno izključenost, da 
se preko delovnih izkušenj in fizičnih dejavnostih 
izobražujejo in si tako izboljšajo takojšnjo kakovost 
življenja in dolgoročne možnosti. Partnerstvo varstvom 
odraslih in socialnim varstvom ter izobraževalnimi 
ustanovami podpira lokalne in nacionalne socialno 
neprivilegirane skupine. 

Pri upravljanju Seftonske obale, delo BAP-a podpira 
občino in širše obalno partnerstvo (prostovoljno 
partnerstvo lastnikov zemljišč, skupnosti, ključnih 
agencij). Večina obale je zaščitene z mednarodnimi, 
nacionalnimi in lokalnimi določili, ki jih podpira 
zakonodaja in politike načrtovanja. 
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ZAKLJUČNE PRIPOMBE 

Trajnostni razvoj je odvisen predvsem od izbir: 
s strani posameznikov, družin, podjetij, 
organizacij. Včasih te izbire vodijo k manjšim 
dejanjem, ki malo po malem popolnoma 
spremenijo prejšnji prevladujoč način 
(iz)delovanja. Pomembne spremembe se 
začnejo na lokalni ravni in nanje vplivajo 
lokalne vlade in ozaveščenost ter zmožnosti 
civilne družbe. Če se zgledujemo po splošnih 
nastavljenih ciljih – Kyoto, razvojni cilji novega 
tisočletja itd., ugotovimo, da so dosedanji 
doseženi rezultati vprašljivi.  

A čedalje več je uspešnih primerov na lokalni 
ravni, kjer so lokalne skupnosti in zasebna 
podjetja uspešna pri vzpostavljanju trajnostnih 
strategij in doseganju rezultatov. Nekaj dobrih 
praks SUSTAIN-a je med temi. 

Ni enostavnega in edinstvenega pristopa k 
trajnostnemu upravljanju obalnih območij, a 
nedvomno je eden izmed učinkovitih načinov 
kako priti bližje k temu, spodbujanje razširjanja 
dobre prakse. 

 

Delavnice in med-regijski študijski obiski med trajanjem projekta SUSTAIN: 

2012: 

Mednarodna konferenca »Koraki do 
trajnostne obale« Southport, Združeno 
kraljestvo, 18-20 september 2012 

Medregijski študijski obisk »Kultura in 
trajnost« Koper, Slovenija, 19-22 junij 2012 

Delavnica »Presoja kriterijev trajnosti« Cork, 
Irska, 22-24 maj 2012 

Delavnica »Razvoj priročnika za izboljšanje 
trajnosti« Lizbona, Portugalska, 
27-29 marec 2012 

 

2011:  

Medregijski študijski obisk »Ali je lahko 
masovni turizem trajnosten?« Gran Canaria, 
Španija, 4-6 oktober 2011 

Delavnica »Priprava priročnika za pristojne 
organe« okraj Down, Severna Irska (Združeno 
kraljestvo), 13-15 september 2011 

Medregijski študijski obisk in delavnica 
»Potrebe majhnih otokov« Samothraki, 
Grčija, 22-25 maj 2011 

Delavnica »Določite socio-ekonomskih 
kriterijev trajnosti« Roseto d. Abruzzi, 
Teramo, Italija, 29-31 marec 2011 

 

2010: 

Delavnica »Določitev kriterijev trajnosti 
okolja in biodiverzitete« Warnemünde, 
Nemčija, 12-14 oktober 2010 

 

Medregijski študijski obisk »Priložnosti za 
nove države članice« Schiermonnikoog, 
Nizozemska, 14-16 september 2010 

 

Medregijski študijski obisk: »Vloga lokalnih 
organov pri trajnosti« Cavalaire, Francija, 12-
13 maj 2010 

 

Medregijski študijski obisk »Lahko trajnost 
premosti obmejne skupnosti?« Kouklia, 
Ciper, 24 februar 2010; 

 

Delavnica »Presoja kriterijev potrebnih za 
trajnost« Kouklia, Ciper, 25 februar 2010;
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