
D e C y D e
 
z a 

T R A J N O S T
S e p t e m b e r  2 0 1 2



2

V sklopu velike družine projekta INTERREG IVC je SUSTAIN 
zelo dober primer o uspehu in dodani vrednosti klasičnih 
projektov povezovanja. Že v prvih dveh letih izvajanja projekta 
so skupne aktivnosti »mehkega-sodelovanja«, kot so tematske 
delavnice in študijski obiski, pripeljale do pomembnih 
otipljivih rezultatov v partnerskih regijah. Partnerstvo SUSTAIN, 
ki ga poganjajo načela odprtosti, obvez in vključenosti 
zainteresiranih strani, dobro prikazuje, kako lahko majhne 
občine in obalne regije koristijo ugodnosti medregionalnega 
sodelovanja. Zato nam je vedno v veselje prebrati najnovejša 
poročila in publikacije o projektu, saj nam dajo možnost, da 
se o doseženih prenosih dobrih praks, izboljšanih politik in 

stranskih dejavnostih aktivnosti naučimo še več. Rešitve, kot je 
uporaba organskih materialov za pločnike lokalnih pešpoti na 
Cipru, ki je bila predstavljena na našem Sejmu dobrih praks leta 
2011 v Krakovu, ali uspešno preneseni model medvladnega 
konzorcija za urbano regeneracijo z otoka Gran Canaria na 
pokrajino Teramo, bodo brez dvoma služile kot vir navdiha 
evropskim obalnim skupnostim  ne le v sklopu partnerstva 
SUSTAIN temveč tudi izven njega. 

Zato se veselimo nadaljevanja uspešnega sodelovanja z 
Alanom, Iris in celotno projektno skupino v zadnjem letu 
projekta.

Stefania Amorosi, Finančnica, LilleThorsten Kohlisch, Projektni svetovalec in 
koordinator informacijske točke, Katovice

DeCyDe za trajnost, september 2012 – Končna brošura SUSTAIN

Urednik: Alan Pickaver s prispevki ostalih partnerjev projekta SUSTAIN 

Oblikovanje in prelom: Erik Devilee

Tisk: Veldhuis Media, Nizozemska

Tiskano na FSC papir (Revive Silk)

Slike na naslovnici z leve proti desni: ARH Tejo, Valia Miltiadous, Sophia B. 
www.samothrakisphotoblog.com

Posebna zahvala:
Xenia Loizidou in Michalis Loizides (ISOTECH Ltd, Ciper) za znanje 
in strokovnost, ki sta ga nudila občini Kouklia (od januarja 2010 do 
decembra 2011) in Obalna in morska unija (EUCC) za razvoj orodja 
DeCyDe-za-trajnost; in

André Mascarenhas in Tomás Ramos za razvoj in metodološki pristop 
ter José Carlos Ferreira (vsi FCT-Univerza v Lizboni) s pomočjo ARH - 
Teje – Območna uprava porečja reke Tagus.

Priznanja o financiranju prejmejo: ERDF - INTERREG IVC (SUSTAIN)

Izjava o omejitvi odgovornosti: Vsebina brošure SUSTAIN odraža 
stališča avtorjev in Organ za upravljanje INTERREG IVC ne odgovarja za 
kakršnokoli rabo, ki bi lahko nastala iz njenih 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 eurov, poleg tega pa imajo regionalni 
nosilci političnih odločitev na razpolago veliko zakladnico znanja in 
možnih rešitev.

Predgovor

KOLOFON
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»Če vedno delaš, kar si vedno 
delal, boš vedno dobil, kar si 
vedno dobival.«
Ta krilatica je postala geslo projekta potem, ko je naš severno-
irski partner Patrick McCluskey s temi besedami posredoval 
na enem od naših sestankov, ko smo med razpravljanjem 
o nekaterih naših inovativnih pristopih zašli v slepo ulico. 
Projekt SUSTAIN je ambiciozen že od samega začetka: naš 
namen je bil razviti na kazalnikih osnovano metodologijo 
in pristop točkovanja, ki bi omogočal samoocenjevanje 
s pomočjo pripisane numerične vrednosti. S primerjavo 
preteklih in prihodnjih ocen bodo oblasti lahko ugotovile ali 
so dosegle svoje strateške cilje trajnosti. Pred tem se temu ni 
približal še nihče.

Trajnostni razvoj je izraz, ki ga dandanšnji uporabljamo 
dnevno, vendar še vedno ostaja bolj splošen koncept kot 
temeljna resnica. Nima namreč opredeljenih parametrov, ki 
bi ga lahko znanstveno določali. Poleg tega ni konstanta, saj 

se nenehno spreminja. Kazalniki, ki jih za določanje trajnosti 
uporabljamo danes, to zelo redko upoštevajo, in presenetljivo, 
uporabljajo podatke, ki so bili natančno izmerjeni. Na žalost 
skupnosti in njihove oblasti še vedno nimajo sredstev 
za ustrezno merjenje doseganja ali nedoseganja svojih 
trajnostnih ciljev.

V okviru triletnega projekta je projekt SUSTAIN razvil 
enostavno orodje z nekaterimi zanimivimi inovativnimi deli, 
ki omogočajo hitro samoocenjevanje bodisi doseganja ali 
nedoseganja trajnostnih ciljev. 

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 milijona eurov.

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. 

Orodje lahko zagotovi, da bo integrirano upravljanje 
evropskih obalnih območij na dolgi rok trajnejše. Prispeva 
lahko k obnovljeni evropski strategiji trajnostnega razvoja 
Evropske unije, ki jo je junija 2006 sprejel Evropski svet in 
katere cilj je doseči zaščito okolja na visoki ravni, socialno 
enakost in kohezijo, gospodarski uspeh in aktivno promocijo 
trajnostnega razvoja po svetu.

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

Alan Pickaver
Obalna in morska unija - EUCC
Leiden

ProJeKT SUSTAIN

Partnerji projekta SUSTAIN na ustanovnem sestanku v Kouklii, Ciper
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DeCyDe-za-trajnost je uporabniku prijazno orodje, zasnovano 
na osnovi preglednice za samoocenjevanje in s podporo 
odločanju, ki posameznim pokazateljem kazalnikom pripiše 
numerične vrednosti. Sestavljeno je iz treh ločenih delov: 
postavljanje strateških ciljev iz obstoječe politike; uporabljanje 
nabora kazalnikov trajnosti in uporabljanje orodja za podporo 
odločanju. Nato se lahko strateški cilji ponovno pregledajo in 
postopek ponovi vsakih nekaj let.

Prvi korak cikličnega postopka nas na logičen način pelje od 
začetne do pričakovane končne točke. Ta je politično usmerjen 
in vsebuje evropske strateške cilje za trajnostni razvoj in 
integrirano upravljanje obalnih con. Snovalci politike morajo 
svoje strateške cilje najprej uskladiti, da ugotovijo, če jih sploh 
dosegajo. Če jih ne, morajo cilje ustrezno prilagoditi ali pa se 
morajo še dodatno potruditi za dosego le-teh. 

Drugi korak vsebuje iskanje podatkov za skupine kazalnikov. 
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. To sta:-

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

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

Ti kazalniki so bili skrbno izbrani glede na kriterije kot 
so ustreznost trajnosti, dostopnost podatkov in njihova 
sposobnost merjenja. Takšen pristop snovalcu omogoča 
določeno stopnjo fleksibilnosti, da lahko kazalnike prilagodi 
potrebam strateških ciljev oblasti. 

Kazalniki predstavljajo štiri stebre trajnosti: upravljanje, 
gospodarstvo, kakovost okolja in socialna blaginja. Da bi 
pokazali ustreznost različnih kazalnikov trajnosti, smo jih 
razdelili v več skupin vprašanj. Tako obstaja skupno 24 ključnih 
vprašanj, ki so razčlenjena, kot je navedeno spodaj:

 Upravljanje     5 vprašanj
 Gospodarstvo   5 vprašanj
 Kakovost okolja   9 vprašanj
 Socialna blaginja   5 vprašanj

Nadaljnji 2 izbirni vprašanji sta bili dodeljeni gospodarstvu.

MerJeNJe TrAJNoSTI: 
USMerITveNo orodJe SUSTAIN

Obisk SUSTAIN Lizbona, fotografija ARH Tejo

Vsak partner je izmeril svoj trajnostni trud z uporabo 
orodja DeCyDe-za-trajnost. Upoštevati je treba, da 
predstavljenih rezultatov med seboj ne smemo primerjati, 
ker smo jih pridobili na osnovi različnih kazalnikov. Lahko 
pa jih v prihodnosti uporabljamo kot referenčne vrednosti 
za merjenje kakršnegakoli napredka, merjenega z uporabo 
istih kazalnikov. Zaradi nekaterih manjkajčih podatkov 
pri izračunavanju indeksa tudi ni nujno, da te vrednosti 
predstavljajo končni rezultat partnerja.
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Ko zberemo podatke, kar predstavlja najdolgotrajnejši del 
naloge, jih lahko vnesemo v preglednico orodja DeCyDe-
za-trajnost. Preglednica je zasnovana v Excelu, tako da se 
preračunava avtomatično. Rezultat vsakega kazalnika je 
dosežen na osnovi danega obsega vrednosti. Takoimenovani 
pristop »rezultat na osnovi obsega« omogoča fleksibilnost 
metode: uporabimo lahko tudi podatke, ki jih ni mogoče 
natančno identificirati oz. se štejejo za netočne, če se 
nahajajo znotraj nekega obsega. Običajno kazalnike, točne 
vrednosti katerih ni mogoče najti, izključimo. Obseg vrednosti 
v glavnem določajo direktive Evropske unije, če pa te ne 
pokrivajo določenih parametrov, uporabimo mejne vrednosti, 
ki jih določa Mednarodni organ. Upoštevajo se tudi državne in 
lokalne uredbe. 

Vprašanja in stebre, pod katere spadajo kazalniki, nato urejajo 
matrike (ki temeljijo na konceptu primerjave parov).  Število 
matrik oz. število ravni, ki bodo vključene v metodo za podporo 
odločanja, je potrebno določiti. Uteževanje vprašanj in stebrov 
oblastem omogoča, da sami ugotovijo ustrezno pomembnost 
različnih parametrov.

Odločevalci lahko napovedo, kako se lahko obstoječa situacija 
spremeni, če bi na primer želeli spremeniti rezultat enega ali 
več vprašanj. To pomeni, da lahko enostavno napovedo, kaj 
se bo zgodilo, če investirajo v vire za izboljšanje rezultata 
danega kazalnika in s tem tudi celotnega izida trajnostnega 
rezultata, npr. s povečanjem virov recikliranja pri upravljanju 

z odpadki, tako da jih premaknejo iz ribogojništva. Po drugi 
strani lahko predvidijo, kaj se bo zgodilo, če spremenijo ravni 
pomembnosti štirih glavnih stebrov, npr. s spreminjanjem 
svoje politike namenijo več virov gospodarstu manj 
pa kakovosti okolja. Na osnovi tega lahko odločevalci 
ocenijo in ovrednotijo velik obseg idej in dejanj v sklopu 
različnih možnosti politike. Vsakokrat, ko se želijo odločiti 
na osnovi pravih podatkov iz obstoječe situacije, imajo na 
voljo “številko”, ki jim da “rezultat”. Tako imajo možnost, da 
predvidijo vpliv svojih odločitev, ugotovijo prednosti in 
slabosti različnih možnosti in jih obravnavajo znotraj celotne 
skupine odločevalcev ter na koncu dosežejo optimalno 
odločitev. Ker je ta odločitev sprejeta v postopku soodločanja 
v soglasju z odločevalci, obstaja velika verjetnost, da bodo vsi 
podprli izvajanje svoje odločitve. To je pomembno vprašanje: 
podpiranje izvajanja odločitve skozi soglasje odločevalcev. 
Ko je naloga dokončana prvič, se število lahko uporablja kot 
referenčna vrednost, s katero lahko primerjamo vse prihodnje 
naloge pod pogojem, da se vsakokrat uporabljajo isti kazalniki. 
V primeru ponavljanja nalog v prihodnosti se tako da s 
primerjavo dveh aplikacij ugotoviti, če je prišlo do napredka k 
bolj trajnostni prihodnosti. Če rezultat, ki ga dobimo po prvi 
dokončani nalogi, določimo kot neko osnovno raven (npr. = 
100), se lahko vsaka prihodnja sprememba izrazi kot odstotno 
povečanje ali znižanje. Pod pogojem, da se v vseh primerih 
uporabljajo isti kazalniki, se lahko na ta način v poljubnem 
številu lokalnih skupnosti primerja trud, ki je bil vložen v 
zagotavljanje trajnosti.

Schiermonnikoog, Nizozemska, fotografija https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Joop van Houdt
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Med obiskom otoka Samothraki je večina partnerjev 
občudovala edinstvene naravne kopenske in morske lepote 
otoka. Vrednote, ki so skozi leta ostale nedotaknjene, so danes 
glavne prednosti otoka pri premikanju k trajnejši prihodnosti. 
Obale otoka Samothraki so med redkimi primeri v Grčiji in 
Sredozemlju, ki se niso spremenile zaradi masovnega razvoja 
turizma in še vedno ohranjajo svoje naravne značilnosti. Tudi 
kakovost obalne vode je zaradi odsotnosti virov osnaževanja, 
kot sta industrija in množični turizem, visoka. Kazalnik 
kakovosti obalne vode je izjemno bogato morsko življenje 
v morju okoli otoka. Te značilnosti so najmočnejši kazalniki 
trajnosti obalnega upravljanja otoka, vzdrževati pa so jih 
pripravljeni tudi krajani in lokalne oblasti. Ena od občinskih 
politik v tej smeri je spodbujanje majhnih lokalnih podjetij in 
zadrug k prodajanju visokokakovostnih lokalnih proizvodov. 
To pomaga pri izražanju edinstvene identitete in vrednot, s 
tem pa tudi lokalnega naravnega okolja.

Občina se je osredotočila tudi na druga področja trajnosti, ki 
vključujejo npr. razvoj obnovljivih virov energije in energetske 
učinkovitosti, varstvo okolja, javno zdravstvo in kakovost 

življenja ter prostorsko načrtovanje. Z drugimi besedami, teži 
k spodbujanju trajne uporabe svojih virov v smeri uspešno 
delujočega gospodarskega razvoja. 

Rezultat, ki so ga dobili na otoku Samothraki z uporabo orodja 
DeCyDe-za-trajnost, je bil 85,34.

Vsi partnerji se ukvarjajo z izboljšanjem svojega razvoja trajnosti in v času trajanja 
projekta delijo svoje izkušnje in najboljše prakse...

Trajnostna raba vira “obale” je pomemben cilj, ki poganja 
dejavnosti ARH Teja. Odgovorni smo za upravljanje 290 km 
primorja in tesno sodelovanje z vsemi 13 obalnimi občinami. 
Konec leta 2011 je bila popolnoma delujoča večina čistilnih 
naprav, kar je bil eden izmed razlogov, da je imela naša obala 
z modro zastavo potrjenih 45 od 96 kopalnih voda. Obstajajo 
pa tudi plaže, kjer nočemo imeti infrastrukture s cestnim 
dostopom ali kakšnihkoli drugih zgradb. Zato kot orodje 
za upravljanje obale uporabljamo glavni načrt za obalne 
cone, ki določa uporabo in zasedenost skladno s krhkostjo 
biofizikalnega sistema. 

V Lizboni sta občini Almada in Cascais partnerjem predstavili 
lokalne projekte za obalno trajnost. Nato je bilo partnerjem 
pokazano delo, opravljeno s pomočjo glavnega načrta obale 
in doživetja MarGov: gradnja socialne trajnosti za upravljanje 
zavarovanega morskega območja  projekt je bil nagrajen z 
nagrado fundacije Calouste Gulbenkian in Oceanariuma v 
Lizboni. Na osnovi pristopa od zgoraj navzdol in omejenega 
postopka dialoga je bil ustanovljen Morski park profesorja 
Luiza Saldanhe. To je vplivalo na arteške ribiške skupnosti 
in povzročilo spor... Projekt se zavzema za dialog, analizo 

sporov in zakoreninjenih prepričanj, skupno odgovornost in 
promocijo učenja kot sredstva dobrega upravljanja. Partnerji 
so opozorili tudi na projekt Biomares: okrevanje morskega 
okolja morskega parka.

V Sesimbri so partnerji obiskali ribiško zadrugo ArtesanalPesca, 
ki se zavzema za podporo trajnostnosti. Tukaj so se naučili, kako 
se je za potrebe povečanja tržnih možnosti skupina ribičev 
odločila sodelovati, namesto da bi med seboj tekmovali za 
vedno manjše ribolovne vire. 

V primeru občine Cascais je bil rezultat orodja DeCyDe-za-
trajnost 80,26.

Samothraki (Lokalna oblast)

IZvAJANJe TrAJNoSTI

ArH Tejo - območna uprava porečja reke Tagus, Portugalska 
(regionalna oblast)

Cascais, fotografija Rui Abreu, ARH Tejo

Samothraki, fotografija Tamara Ristić
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Obala Teramo je najpomembnejša turistična znamenitost 
regije Abruzzo: petinštirideset kilometrov obale, ki se razpleta 
vzdolž širokih peščenih plaž, zavarovanij območij in morskih 
parkov. Sedem občin, znanih kot Sedem sester, že ima modro 
zastavo, strinjajo pa se tudi glede marketinške strategije, 
ki z ustanovitvijo turistične oznake “Costa Blu” spodbuja 
promocijo “morja kot proizvoda”. Sistem namestitev z več kot 
500 hoteli, stanovanjskimi zgradbami, kampi in turističnimi 
letovišči so dom za približno 100.000 prebivalcev, v času 
poletja pa se število poveča nekje do 300.000. Ta odlična 
realnost je ves čas ogrožena zaradi nevarnosti onesnaževanja 
morja in erozije obale.

Partnerji so imeli možnost obiskati zavarovano morsko 
območje Torre di Cerrano, kjer so bili močno navdušeni nad 
upravljanjem območja. “Torre di Cerrano” je lep stolp, ki se 
nahaja v osrčju zavarovanega morskega območja. Na obalno 
jadransko pokrajino gleda že od VXI. stoletja. Zavarovano 
morsko območje sega 3 navtične milje od obale in se 
razprostira na 7 km vzdolž obale. Tvori ga 2,5 km peščenih sipin 
vdolž morske obale na 37 km2 površine. Upravljanje območja 
je bilo zaupano Združenju za upravljanje občin Silvi in Pineto, 
pokrajine Teramo in regije Abruzzo, čigar predsedniki in župani 
sestavljajo Zbor združenja.

Z uporabo orodja DeCyDe-za-trajnost je Teramo za svoj trud 
za trajnost dosegel 151,78.

Delujemo na regionalni ravni s ciljem promocije trgovskega 
in gospodarskega razvoja v naši regiji: v vlogi regionalnega 
koordinatorja interesov tako na lokalni kot tudi na 
državni ravni, in sicer na področju regionalnega razvoja, 
gospodarstva, človeških virov in varstva okolja. Naši glavni 
cilji so izboljšanje gospodarske moči in organizacija osnovne 
okoljske infrastrukture. To bomo izpeljali s pomočjo 14 meril, 

razdeljenih v številne programe: gospodarstvo; človeški 
viri; podeželje, kmetijstvo, ribištvo in gozdarstvo ter okolje 
in okoljska infrastruktura. Ker smo člani Evropske unije še 
relativno malo časa, so naša prva prizadevanja naslednja: 
ustanavljanje osnovne okoljske infrastrukture za upravljanje 
z odpadki, čiščenje odpadnih voda, oskrba s pitno vodo in 
trajnostna mobilnost.

V času obiska Slovenije smo partnerje peljali na ogled 
krajinskega parka Sečoveljske soline. Muzej pridelave soli, 
kulturni spomenik državnega pomena, prikazuje star postopek 
pridelave soli, ki izvira še iz časov iz srednjega veka. Kompleks 
obsega štiri obnovljene solinske hiše, solinske bazene in kanal, 
ki jih oskrbuje z morsko vodo. Še posebej zanimiva je uporaba 
petole ali modro-zelenih alg, ki rastejo v morskem blatu in 
ločujejo kristale soli od usedlin. Soline so danes največje obalno 
mokrišče (650 hektarjev) in istočasno najbolj pomembno 
ornitološko območje v Sloveniji. Raznolikost gnezdenja in 
prezimovanja ptic je z 288 potrjenimi vrstami veliko večja kot 
na kateremkoli drugem primerljivem območju, pri čemer jih v 
širši okolici gnezdi 90.

Orodje DeCyDe-za-trajnost je dalo Kopru vrednost 92,25.

regionalni razvojni center Koper, Slovenija (regionalna oblast)

Pokrajina Teramo, Italija (Lokalna oblast)

Soline, fotografija Alan Pickaver

Torre di Cerrano, fotografija Tamara Ristić
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Svet občine Sefton je zelo aktiven pri poskusu izboljšanja 
trajnosti. Ciljne skupine trajnostnega razvoja so: upravljanje 
z obalo, razvijanje trajnostne prakse v turizmu, ohranjanje 
upravljanja zemljišč obale in pripadajočih plaž; uspešen 
gozdnogojitveni načrt za obalno gozdnato pokrajino; 
recikliranje in prakse upravljanja z odpadki ter zagotavljanje 
kakovosti vode in okolja. Proaktivni smo v zvezi z 
zmanjševanjem izpustov ogljikovega dioksida in obnovljivo 
energijo, še posebej glede Akcijskega načrta za trajnostno 
energijo Seftona in pri podpiranju nedavno objavljenega 
Akcijskega načrta za trajnostno energijo Merseysidea. Prav 
tako smo partnerji pri dveh projektih, ki ju preko Lokalnega 
sklada za trajnostni transport (LSTF) financira vlada Združenega 
kraljevstva: turistični projekt občine Sefton in pokrajine West 
Lancashire in projekt LSTF okrožja Merseyside, pri čemer 
oba podpirata projekte trajnostnega transporta, ki podpirajo 
gospodarstvo in zmanjševanje ogljikovih izpustov. Sefton 
deluje v partnerstvih, izkušnje, ki smo jih na ta način pridobili, 
pa bodo podpirale cilje Seftonskega obalnega partnerstva 
(lokalno) in trajnostne realizacije partnerske sheme pokrajine 
Sefton, pregled gozdnogojitvenega načrta obalne gozdnate 
pokrajine Sefton in cilje Severozahodnega obalnega foruma 
(regionalno). 

Po zaključku DeCyDe-za-trajnost je bila vrednost rezultata 
64,08. 

Okrožje Down je ena največjih turističnih destinacij, ki ima 
korist od nastajajočega mirovnega procesa na Severnem 
Irskem. Prednosti okrožja Down v zvezi s trajnostjo so: 
upravljanje z obalo, razvijanje trajnostne prakse v turizmu, 
ohranjanje upravljanja obalnih zemljišč in pripadajočih plaž; 
recikliranje in prakse upravljanja z odpadki ter zagotavljanje 
kakovosti vode in okolja.

Te prednosti so najbolje vidne v Newcastlu, ki je dobil glavno 
nagrado Združenega kraljevstva za filozofijo oblikovanja 
promenade, ki je mesto vizualno, fizično in socialno ponovno 
povezala s svojim naravnim okoljem. Novi valobran je bil 
zgrajen en meter nad nivojem prejšnje promenade, vrtovi pa 
so bili dvignjeni, tako da obalo ponovno povezujejo z ulico. 
Dela so obsegala premik 1.200 metrov glavne ulice (Main 
Street), ki je vključevala razstavitev obstoječih pešpoti in 
njihove rekonstrukcije z granitnimi tlakovci v obsegu 12.000 
m2, premik granitnih robnikov na ulicah, zamenjavo površine 
cestišča Main Street-a, nove pešpoti, ulično razsvetljavo, 
prometno signalizacijo in ulično pohištvo. Načrtovanje je 
ponovno dalo prednost zagotavljanju dostopa pešcem po 
stopnicah in klančinah. Najpomembnejši javni prostor v 
mestu sedaj omogoča restavracijam in barom, da razširijo 
svoje prostore na pločniku in tako v celoti izkoristijo veličasten 
pogled na hrib Slieve Donard. Živahnost mesta Newcastle 
kot izjemne turistične destinacije spodbija nekatere težave, s 
katerimi se spopadajo manjše skupnosti vzdolž obale okrožja 
Down. Ardglass je bila včasih ena najpomembnejših vasi za 
pristajanje in predelavo rib na Severnem Irskem. Postopna 
uporaba tranš ribiške politike Evropske unije z gospodarskega, 
sociološkega in okoljskega vidika za Ardglass pomeni 
negotovo prihodnost. Kako lahko takšne skupnosti zagotovijo 
spodobno sedanjost brez žrtvovanja skupnosti prihodnosti.

Rezultat DeCyDe-za-trajnost za okrožje Down je bil 111,76.

Svet občine Seftona, Združeno kraljestvo (Lokalna oblast)

Svet okrožja down, Združeno kraljestvo (Lokalna oblast)v

Fotografija Dave McAleavy Images

Promenada Newcastle, Co. Down, fotografija Tamara Ristić
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Upravna pristojnost Kouklie obsega več kot 10 km obale z 
bogato arheološko in bizantinsko dediščino in spomeniki. 
V zadnjih 10 letih je na območju, ki obkroža skupnost, 
prišlo do opaznega napredka. Sicer pa imajo pri doseganju 
koristi za skupnost in zaščiti naravnega značaja in obalne 
kulturne dediščine bogate pogajalske izkušnje z razvojniki in 
centralnimi oblastmi.

Kouklia je bila gostiteljica ustanovnega sestanka, med 
katerim smo ugotovili, da je pomembno videti lokalno 
skupnost in obenem občutiti razdeljenost Cipra ter 
opravljeno delo, ki je ti skupnosti povezalo pri skupnem 
delovanju. Del sestanka je potekal v tamponskem območju 
Združenih narodov, in je vključeval obisk zapuščenega 
mednarodnega letališča, ki je bilo v enakem stanju kot 
takrat, ko ga je napadla turška vojska; celo letalo še vedno 
stoji na pisti. Predstavniki razdeljenih strani so udeležencem 
sestanka predstavili, kako so sodelovali in delali za 
prihodnost, ko ne bo več pregrad.

 Svet skupnosti Kouklia je za december 2011 razpisal lokalne 
volitve, na katerih je tedanji predsednik, kljub aktivnemu 
sodelovanju na sestankih in izkazovanju zanimanja za 
projekt (s poskusom uvajanja dobre prakse, ki jo je videl 
na Nizozemskem), skupaj s celotnim Svetom doživel poraz. 

Novega predsednika trajnost ni zanimala in se je takoj 
umaknil s projekta.

Kljub temu se je ta projekt na Cipru nadaljeval s pomočjo 
ciprskih svetovalcev iz podjetja Isotech Ltd, Xenie I. Loizidou 
in Michaela I. Loizidesa. Mesto Limassol je kljub nevključenosti 
v partnerstvo poskrbelo, da je bil projekt DeCyDe-za-trajnost 
končan. Po zaključku naloge je bil njihov rezultat 67,54.

CMRC je predan izboljšanju razumevanja obalnih in morskih 
okolij – spodbujanje trajnosti preko raziskovanja je ključnega 
pomena za ta cilj. Center v sodelovanju s številnimi partnerji 
deluje na lokalni, državni in mednarodni ravni. Na lokalni ravni 
center sodeluje z različnimi organizacijami znotraj pristanišča 
Cork z namenom promocije in izvajanja integriranega in 
partnerskega pristopa k obalnemu upravljanju. Udeležba v 
projektu SUSTAIN je CMRC-ju omogočila, da predstavi nekaj 
primerov lokalnih dobrih praks za izboljšanje trajnosti, npr. 
inciativa skupnostnih stez, ki je nastala na razvojnem območju 
južnega in vzhodnega Cork-a, pri čemer obalne in ruralne 
skupnosti podpira pri planiranju, oblikovanju in gradnji stez v 
okviru lokalnega območja. 

Koristi razvoja skupnostnih stez so številne. Omogočajo boljši 
dostop in povezljivost, spodbujajo zdrav način življenja, 
privabljajo obiskovalce, s spodbujanjem udeležbe skupnosti 
pri razvoju lastne okolice pa lokalni skupnosti in lokalnim 
podjetjem pomagajo ustvarjati prihodke. Takšen razvoj lahko 
izrazito spremeni kakovost življenja skupnosti. Pri razvoju 
stez so upoštevali trajnost, pri čemer so bila merila skladna 
z nacionalnimi standardi, zgradili pa so jih z namenom, da 
vključenim skupnostim zagotovijo dolgotrajno zapuščino, 
tako glede lokalne infrastrukture kot večje udeležbe in 
sodelovanja skupnosti. 

CMRC je z orodjem DeCyDe-za-trajnost izmeril uspeh projekta 
za trajnost okrožja Cork, pri čemer je bil rezultat 69,86.

Kouklia (in Limassol), Ciper (Lokalne oblasti)

obalni in morski raziskovalni center (CMrC), Irska 
(raziskovalni institut)

SUSTAIN sestanek v tamponski zoni Združnih narodov, 
fotografija Alan Pickaver

 Skupnostna steza v pristanišču Cork, fotografija Cathal O’Mahony
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Inštitut Leibniz za raziskavo Baltskega morja iz Rostocka, v 
Nemčiji, se ukvarja z interdisciplinarnim raziskovanjem morja, 
zlasti z ekosistemom Baltskega morja. Raziskovalni program 
vključuje horizontalno dejavnost »Obalno morje in družba«. 
Znotraj te dejavnosti skupina za upravljanje obale in morja 
izvaja uporabne, interdisciplinarne raziskave za podporo 
obalnemu upravljanju in izvajanju državne in mednarodne 
politike. 

Med obiskom delavnice v Warnemündu je največjo 
pozornost partnerjev pritegnilo upravljanje plaže in 

razdelitev na območja. Warnemünde za ohranjanje peska 
na plažah uporablja bolj trajnostna sredstva. Namesto 
običajnega nadomeščanja peska si pri zadrževanju sipin in 
peska pomagajo s kombinacijo rastlin, nad mejo plimovanja 
pa uporabljajo mrežasto ograjo, ki pri pihanju vetra ujame 
pesek, s katerim se oskrbuje majhen sistem sipin. Razdelitev 
plaže je namenjena tudi rekreaciji, ki lokalne skupnosti 
spodbuja k dvigovaju ozaveščenosti glede plaž.

Rezultat testa, ki ga je za Warnemünde izvajal IOW znaša 
67,10.

Obisk partnerjev na otoku Gran Canaria nam je omogočil, 
da delimo znanje o obalnem turizmu v številnih sončnih 
in plažnih destinacijah. ICCM je za obiske obalnih območij 
izbrala turistično destinacijo na jugu otoka Gran Canaria, 
kjer so ukvarjajo z vprašanji upravljanja opazovanja kitov in 
rehabilitacijo zastarelih turističnih območij.

Številni partnerji so pokazali veliko zanimanje za Mestni 
konzorcij, ki je urejen na jugu otoka Gran Canaria (tradicionalna 
destinacija, ki za bolj trajnostno prihodnost potrebuje 

obnovo). Konzorcij vključuje pristojne upravne organe, ki 
sodelujejo pri razvoju in ponovnem uvajanju turističnih 
dejavnosti ter dvigujejo vrednost območja kot turistične 
destinacije, zasnovane na trajnostnem razvoju in integraciji 
ter sodelovanju med upravnimi organi. 

Dogovor med štirimi institucijami, ki sestavljajo konzorcij: 
Ministrstvo za industrijo in turizem Španije  preko inštituta 
TURESPAÑA (državno); Neodvisna skupnost Kanarskih otokov 
(regionalno); Vlada otoka Gran Canaria (lokalno) in Občina San 
Bartolomé de Tirajana (lokalno) sodelujejo in izvajajo pobude 
na osnovi integracije za nadaljnji razvoj turizma z uporabo 
kombinacije rabe zemljišč, delitve mestnih in naravnih virov 
ter planiranja. Okoljski pomisleki so ključnega pomena pri 
področnem sistemu sipin v Maspalomasu. Tako so razvili načrt 
za restavriranje turističnih območij, ki združuje interese vseh 
upravnih organov za turizem, pristojnih za prostorsko/mestno 
načrtovanje in upravljanje. Ta se je izkazal kot učinkovit način 
povezovanja sektorskih interesov in akterjev pri zagotavljanju 
izmenjave informacij in transparentnost, hkrati pa izboljšuje 
birokratske mehanizme.

ICCM je za otok Fuerteventura naredil izračun z orodjem 
DeCyDe-za-trajnost, znašal pa je 110,55.

Inštitut Leibniz za raziskavo Baltskega morja (IoW), Nemčija 
(raziskovalni inštitut)

Kanarski inštitut za morske znanosti (ICCM) – Kanarska agencija 
za raziskovanje, inovacije in informacijsko družbo, Španija 
(regionalni raziskovalni inštitut)

Mrežasta ograja v Warnemündu, fotografija Katharina Jazbec

Opazovanje kitov, fotografija Tamara Ristić
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Obala Provanse v Franciji je zaradi značilne pokrajine 
in plaž znana poletna počitniška destinacija. Zato se od 
lokalnih oblasti pričakuje, da za zmanjšanje človekovega 
bremena na okolje znajo primerno upoštevati naval 
turistov. S pomočjo treh stebrov (opazovanje, upravljanje in 
izobraževanje) morski observatorij (SIVOM), ki predstavlja 
službo javnega združenja občin obale Maures, obravnava 
različna okoljska vprašanja. Ključni ukrepi, ki so jih izvedli 
v zadnjih letih, so certificiranje kakovosti kopalnih voda, 
nadzorovanje obale in vzpostavitev sistema priobalnih  
ekoloških boj. 

Ena od dejavnosti, ki je požela največ zanimanja med 
partnerji, je bil naš način dela pri dvigovanju ozaveščenosti 
med uporabniki čolnov v obalnem pasu. Postavili smo 
živo pobarvane informacijske table, ki prikazujejo različne 
materiale in čas, ki ga potrebujejo za razgradnjo, če jih 
namesto v ustrezne zabojnike odvržemo v morje. Ti znaki 
imajo zelo pozitiven učinek na zmanjšanje količine smeti v 
pristanišču Cavalaire. To dejavnost dopolnjuje še kampanja 
pod imenom »Ecogestes Méditerranée«, ki je bila razvita na 
lokalni ravni, in katere cilj je uporabnikom čolnov razložiti 

pobude kot sta na primer zasidranje v pesku in neuporaba 
toalet v bližini kopališč.

Rezultat orodja DeCyDe-za-trajnost za Cavalaire je bil 97,62.

Ko so partnerji obiskali Nizozemsko, smo jih peljali na 
otok Schiermonnikoog. Otočani zelo hitro napredujejo pri 
zagotavljanju trajnostne oskrbe s pitno otoško vodo. Trenutno 
namreč vso vodo na otok črpajo s kopnega. Številni partnerji 
pa so večje zanimanje pokazali za neko drugo vrsto naravnega 
materiala: morske školjke! Organizirali smo kolesarski izlet na 
sipine, kar je bilo za številne udeležence prvo kolesarjenje po 
več letih. Vreme je bilo precej neprijazno, z močnimi vetrovi in 
plohami, a smo kljub temu z veseljem podali na pot. Poti so 
namesto iz asfalta narejene iz morskih školjk. Te omogočajo 
dobro odvodnjavanje, poleg tega pa omogočajo naravno 
apnenčevo vegetacijo, ki v izobilju raste ob straneh pešpoti. 

Imeli smo tudi možnost okusiti kisle jagode rakitovca. V vožnji 
s kolesom po zdrobljenih morskih školjkah pa je mogoče 
občutiti kar nekakšno zadovoljstvo. Te izkušnje so neposredno 
vplivale na uporabo lokalnih proizvodov drugje, na Cipru so 
na primer les iz sušnega okolja začeli uporabljati namesto 
asfalta.

Sodelovali smo tudi s pokrajino Južna Nizozemska, katere 
osebje nam je dalo podatke in povezave za dokončanje 
trajnostnega rezultata DeCyDe-za-trajnost. Pridobljena 
vrednost je bila 109,30.

Service observatoire Marin / SIvoM du Littoral des Maures, 
Francija (Morski observatorij)

obalna in morska unija – eUCC, Nizozemska (nevladna organizacija)

Fotografija © Observatoire marin

Kolesarska steza iz morskih školjk, Schiermonnikoog, fotografija https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Rob Jungcurt
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Predelava organskih kmetijskih odpadkov 
v material, primeren za tlakovanje lokalnih 
pešpoti 

G. Christakis Miltiadous, predsednik, Svet skupnosti 
Kouklia (CY)(2010-11)

»Trajnost je pod mojim predsedovanjem skupnosti postala 
stalna točka dnevnega reda našega programa. Med obiskom 
Nizozemske so nam pokazali pešpoti in kolesarske poti narejene 
iz tamkajšnjega naravnega proizvoda – morskih školjk – namesto 

iz asfalta. Pozanimal sem se, če bi bila uporaba zelenih bioloških 
kmetijskih odpadkov lahko primerna alternativna rešitev za 
površine pešpoti namesto ilovice, ki jo uporabljamo trenutno. 
Na podlagi pozitivnega odgovora, podprtega z argumenti 
strokovnih svetovalcev, Xenie I. Loizidou & Michaela I. Loizidesa 
iz podjetja Isotech Ltd, je skupnost sklenila, da bo v drobilec lesa 
investirala 20.000 eurov. Po več mesecih delovanja je pridelal 
približno 40 ton drobljenega materiala na teden.«

Material je bil uspešno uporabljen na javnih pešpoteh, s 
čimer so prihranili denar za nabavo in vzdrževanje običajnih 
ilovnatih pešpoti. Presežek proizvedenega materiala smo 
porabili kot steljo dreves na javnih površinah, kar je zmanjšalo 
porabo vode, saj je iz zemlje izparevalo manj vode. Ekonomsko 
gledano je bil nov postopek koristen. Odlagališče za kmetijske 
odpadke nas je stalo 8.000,00 EUR na leto. Teh stroškov takrat 
ni bilo, kar pomeni, da bi se naložba v drobilec lesa povrnila 
v 2 letih in pol. To prakso smo želeli prenesti v našo politiko 
upravljanja z odpadki.« 

Na žalost so bili g. Miltiadous in njegovi svetniki na lokalnih 
volitvah decembra 2011 poraženi, novi predsednik in njegovi 
svetniki pa so od projekta odstopili z izjavo, da v občini Kouklia 
trajnost ni več prednostna naloga.

Pobuda za program nadzorovanja smetenja 
na plaži 

Dr. Gerald Schernewski, Inštitut Leibniz za raziskave 
Baltskega morja (IOW) (DE)

»Kopičenje morskih smeti na plažah je problem v več evropskih 
mestih. Na ta problem v Sredozemlju smo postali pozorni med 
obiskom pokrajine Teramo. Močne poplave so s seboj prinesle 
večje količine trsja in smeti, ki so se nabirale na plažah vzdolž 
obale. Ti problemi, zlasti pa rešitve lokalnega upravljanja v 
Teramu, ki temeljijo na dobrem poznavanju problema smeti 
(njihov izvor in cilj) in dobro obveščeni širši javnosti, so bili 
motivacija za izboljšanje načina, kako naj Warnemünde ravna s 
smetmi iz morja in plaže.«

Plaže v Warnemündu med sezono čistimo vsakodnevno. To je 
naporno, poleg tega pa veliko stane. Kljub temu nadzora nad 
smetmi iz morja in plaže ni, tako da točnega vira njihovega 
nastanka ne poznamo. Zato je na osnovi programa dejavnosti 
iz Terama in s pomočjo dvostranskih pogovorov s partnerjem 
IOW poleti leta 2011 začel delovati program za nadzorovanje 
smeti. V sodelovanju z nevladno organizacijo »Zveza za 

ohranjanje narave in biodiverzitete« (NABU) so izboljšali 
upravljanje s smetmi, vključili pa so tudi dejavnosti za 
dvigovanje okoljske ozaveščenosti. Te dejavnosti vključujejo 
programe za učitelje in učence in so namenjene ustreznemu 
nadzorovanju in zbiranju smeti na plažah. Močno razširjena je 
tudi brezplačna revija »Meer und Küste«, ki turiste z natančimi 
informacijami obvešča o problemu smeti na plažah. Oba vidika 
sta pripomogla k dvigovanju ozaveščenosti glede smeti v 
morju in o možnih posledicah za morske organizme. Pričakuje 
se, da bodo ti ukrepi, ki so bili ponovljeni v poletni sezoni leta 
2012, pripomogli k zmanjšanju odlaganja smeti.

PreNoS NAJBoLJŠIH PrAKS 
IN IZBoLJŠANJe PoLITIKe

Plaža Warnemünde, fotografija Gerald Schernewski

Predsednik skupnosti Kouklia in njegovi sodelavci 
upravljajo z drobilcem lesa.
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Porazdelitev informacij za zmanjšanje stikov 
kopalcev z meduzami 

Dr. Gerald Schernewski, Inštitut Leibniz za raziskavo 
Baltskega morja (IOW) (DE)

Velike agregacije meduz so ponavljajoči se problem v Evropi. 
Lahko ovirajo obalni turizem in povzročajo prepoved kopanja, 
potencialno povzročajo nevarnost človeškemu zdravju 

in povzročajo težave gospodarskemu ribolovu. Pri obisku 
francoskega partnerja SIVOM v Cavalaire-sur-mer so opozorili na 
takšne probleme v Sredozemskem morju. Kljub temu za pretirane 
eksplozije meduz ne obstajajo rešitve upravljanja in niso vse 
meduze nevarne za zdravje. Zato so odločilne dobre informacije s 
strani turistične zveze, ki izboljšujejo znanje o meduzah.«

V Baltskem morju, kjer so vrste nevarnih meduz redke, je 
informacija še posebej ustrezen ukrep, saj ljudje pogosto 
mislijo, da so vse meduze nevarne. Čeprav je upravljanje 
pojava meduz težko, je informiranje turistov na plaži in 
vplivanje na njihovo percepcijo in sprejetost meduz relativno 
enostavno.

Kot rezultat tega, je IOW sodeloval z lokalnim turističnim 
odborom Warnemünde. Turistom na sedmih različni baltskih 
plažah v Nemčiji je bilo v juliju in avgustu 2011 razdeljenih 2000 
letakov. Ti so informirali o neškodljivosti meduz in o eni redki 
problematični vrsti. Vrednotenje, ki je zajelo 755 uporabnikov 
plaž, je pokazalo, da so dodatne informacije zmanjšale 
percepcijo nevarnosti meduz v kopalnih vodah. Posledično je 
bilo precejšnje število letakov prodanih turističnim odborom 
drugim morskih letoviščem, tako da je v nadaljnjih sezonah 
načrtovano ponavljanje vaj v prihodnosti.

Prebroditev politične razdvojenosti 

Ga. Caroline Salthouse, Svet občine Seftona 
(Združeno kraljevstvo)

»Med obiskom Cipra so bili partnerji priča lokalnim organizacam 
iz razdvojenih turških in ciprskih skupnosti, ki so našle načine za 
skupno delovanje, grajenje mrež in sodelovanje na vprašanjih 
skupnega interesa za pozitivno spremembo. Te lokalne 
organizacije imajo boljše razumevanje osnovne zgodovine, še 
posebej politične. Na osnovni ravni prebivalstva se obojestransko 
trudijo in promovirajo skupno delo na vprašanjih trajnostnosti. 
Svet občine Sefton in njihov strokovnjak, Severozahodni obalni 
forum, so prepoznali, da so lahko določeni pristopi ključni 
pozitivni gonilnik v Severozahodni Angliji, kjer morski načrtovalci 
iz dveh glavnih ustij v Angliji delajo z ljudmi in organizacijami, ki 
imajo skupen cilj, toda različne državne zakonodajne omejitve: 
Severozahodna Anglija ima kopenske in/ali morske meje z Wales-
om, Škotsko, otokom Man, Irsko in Republiko Irsko. Potreba po 
čezmejnem sodelovanju je odločilna za realizacijo učinkovitega 
morskega plana tako v velikem državnem kot v majhnem 
lokalnem merilu.«

Severozahodni obalni formu, Univerza v Liverpoolu, in 
Državni oceanografski center so zainteresirane strani združili 
na kar nekaj delavnicah. Ponudili so možnost pregleda 
nad sporazumi za morsko planiranje v različnih upravah 
in raziskali načrte zainteresiranih strani in druge aktivnosti 
upravljanja Irskega morja. Originalna ideja majhnega 
števila ključnih organizacij se je sedaj razširila in prvotno 

vključuje100 povabljenih zainteresiranih strani, ki bodo 
predlagali in oblikovali ideje, kako na dolgi rok najbolje 
sodelovati na čezmejnih vprašanjih,ki zadevajo Irsko morje. 
Rezultat te dobre prakse je zbiranje lokalnih organizacij 
z namenom čezmejnega sodelovanja pri pripravah za 
pomembno vključevanje zainteresiranih strani v načrtovanje 
in upravljanje Irskega morja. Morski forum Irskega morja je 
bil ustanovljen in uradno odprt leta 2012.

Odprtje dogodka za morski forum Irskega morja, junij 2012

Meduza, fotografija Gerald Schernewski
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Medsektorski nadzorni konzorcij za 
upravljanje obalnih območij 

Ga. Doriana Calilli, pokrajina Teramo (IT)

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

Konzorcij Maspalomas je sestavljen iz štirih institucij, ki 
predstavljajo državno, regionalno in lokalno vlado. Ta urbani 
konzorcij je orodje za planiranje in upravljanje zemljišč in 
z njegovo pomočjo smo razvili načrt za obnovo turističnih 
območij. Povezuje interese vseh upravnih organov s 
pristojnostmi na področju turizma in prostorskemu/mestnemu 
načrtovanju in upravljanju. Zmanjšanju investicij v območju 
je sledil padec konkurenčnosti in prihodka, saj so obiskovalci 
odšli drugam. V prvih šestih mesecev obstoja: smo s pomočjo 
Urbanega konzorcija razvili načrt za obnovo turističnega 
območja, kar predstavlja prvi cilj (od dveh), ki ga je potrebno 
doseči. 

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

Ko se je Doriana Calilli vrnila v Italijo, jo je zanimalo, če bi 
sodelavci iz različnih oddelkov in služb želeli vzpostaviti 
podoben instrument. Odziv je bil zelo pozitiven, tako da je 
dobila zeleno luč za oblikovanje takšnega konzorcija. Po nekaj 
sestankih z ustreznimi svetovalci in dvostranskih pogovorih z 
županom, je bil dosežen dogovor za ustanovitev konzorcija. 
Ob ustanovitvi konzorcija pokrajine Teramo so podpisali 
pogodbo o sodelovanju in statut.

Konzorcij ima svojega pravnega direktorja, v njem pa sodeluje 
tudi vseh sedem županov obalnih skupnosti in tri službe iz 
regije Abruzzo (javna dela, energija in okolje, načrtovanje). 
Konzorcij bo s pomočjo enotne strateške vizije temu območju 
omogočil trajnostno rehabilitacijo javne infrastrukture in 
domov, to je načrt za ponovno urbanizacijo 45 kilometrov 
dolgega obalnega pasu. Trenutno takšne vizije ni, saj ima 
vseh sedem občin svoje lastne urbane načrte. V Konzorciju 
so se zavezali tudi, da bodo povečali svoje aktivnosti, kar je 
že obrodilo prve sadove: vzpostavitev skupnega upravnika 
pokrajinskega observatorija za trajnostnost, ki temelji na 
trajnostnih kazalnikih, razvitih pri projektu SUSTAIN.

Obala Terama, fotografija Caroline Salthouse
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Prikaz časa razgradnje plastike na plažah in 
v pristaniščih 

G. Patrick McCluskey, Svet pokrajine Down 
(Združeno kraljevstvo) 

»Med eno izmed predstavitev v Cavalaire sur mer, sem opazil 
nekaj ukrepov, ki jih uporablja pomorski observatorij SIVOM za 
zmanjševanje človeškega bremena na obalni ekosistem. Ker 
imamo v Newcastlu podobne težave, sem predlagal podobne 
ukrepe. Svet se je strinjal, rezultat česar sta označitev vzdolžnega 
obalnega pasu ter spremenjena politika odlaganja smeti.«

Med sestankom partnerjev v Cavalaire so nam predstavili 
oznake in oglasne deske, na katerih je bil poleg predmetov, 
ki jih ljudje najpogosteje odmetavajo ob obalnem pasu, 

prikazan tudi čas, ki je potreben za razgradnjo le-teh. Takšnih 
oznak v Newcastlu v okrožju Down, kjer je onesnaževanje 
vzdolž obalnega pasu velik problem, ni. Zadeva je bila večkrat 
predstavljena na formalnih sestankih Sveta, ta pa jo je dodelil 
Odboru za rekreacijo in skupne službe. Odbor se je po sestanku 
in predstavitvi predstavnika projekta SUSTAIN strinjal, da bi 
bilo takšne oznake potrebno uvesti. Svetovalca pokrajine 
Down sta se nato udeležila sestanka o projektu SUSTAIN v 
Rigi, kjer so jima glede označevanja odlaganja smeti svetovali 
predstavniki pomorskega observatorija SIVOM. Po zagotovitvi 
finančnih sredstev so bile vzdolž najpomembnejših odsekov 
obalnega pasu v Newcastlu postavljene oznake o nepravilnem 
odlaganju smeti. Svetovalci so se nadalje zavzeli tudi za 
izboljšanje vzgoje glede ravnanja s smetmi. Člani so se strinjali 
glede pomembnosti tega vprašanja, zato je bila predlagana 
pobuda sprejeta, ratificiral pa jo tudi celoten Svet.

Ekonomska spodbuda certificiranja rib, 
ujetih v zaščitenih morskih območjih 

Ga. Margarida Nunes, ARH Tejo (PT)

ARH Tejo trenutno pripravlja prvi prostorski načrt za območje 
rečnega ustja na Portugalskem, in sicer za ustje reke Tagus. 
Posebnega pomena za ta postopek je uporaba ekonomskega 
orodja za podporo bolj trajnostnemu ribolovu, ki je bil prikazan 
v Teramu (IT). Prevladalo je mnenje, da bi bilo certificiranje rib, 
ujetih v tamponski coni okoli zaščitenega morskega območja, 
pomembna strategija vključevanja v upravljanje rečnega ustja 
reke Tagus. To bi omogočilo ribolovne dejavnosti v tamponskem 
območju okoli zaščitenega morskega območja, kar bi zanimalo 
tudi ribiče. Hkrati bodo ribiči, ki na tem območju že ribarijo, 
nadzorovali ter spoštovali zaščitena območja in njegove 
meje. Certificiranje ujetih rib je spodbuda zato, ker se jih pod 
kakovostno zaščiteno znamko lahko proda na trgu. Ta strategija 
tako izpolnjuje tisto, kar bi tudi radi razvili: zaščiteno trgovsko 
znamko trajnostnega razvoja ustja reke Tagus.”

Desetletno izvajanje načrtov glede obalnih območij območne 
uprave porečja reke Tagus (ARH Tejo) je bistveno pripomoglo 
k bolj trajnostni rabi obale, regeneraciji plaž in infrastrukture 
namenjene javni rabi, kopanju in rekreativnim aktivnostim na 
obrežju. Načrt je pomembno orodje politike za upravljanje 

tega dela obalnega območja. Namen načrta je zaščita glavnih 
naravnih virov, razdelitev območja v cone ter promocija 
trajnostne gospodarske rabe s pomočjo postopka soodločanja 
pri določitvi skupne vizije in definiranja strateških akcijskih 
usmeritev.

Fotografija ARH Tejo

Newcastle, pokrajina Down, fotografija Alan Pickaver



16

Projekt SUSTAIN izvajajo:

Coastal & Marine Union -EUCC (Lead Partner)
Netherlands
www.eucc.net

Service Observatoire Marin / SIVOM du Littoral des 
Maures

France
www.observatoire-marin.com

Sefton Metropolitan Borough Council
UK - England
www.sefton.gov.uk

Leibniz Institute for Baltic Sea Research
Germany

www.io-warnemuende.de

Samothraki Municipality 
Greece
www.samothraki.gr 

Administração da Região Hidrográfica do Tejo (ARH-Tejo)
Portugal

www.arhtejo.pt

Down District Council
UK – Northern Ireland
www.downdc.gov.uk

Instituto Canario de Ciencias Marinas (ICCM)
Spain - Canaries

www.iccm.rcanaria.es

Provincia di Teramo
Italy
www.provincia.teramo.it

Regional Development Centre Koper
Slovenia

www.rrc-kp.si

Coastal and Marine Research Centre (CMRC) – University 
College Cork
Ireland
cmrc.ucc.ie

Kouklia Community Council
 Cyprus

www.kouklia.org.cy

Coastal & Marine Union
P.O. Box 11232
2301 EE Leiden
The Netherlands 

Maria Ferreira
E-mail: m.ferreira@eucc.net

www.sustain-eu.net
Kontakt
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