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A  Poro čilo Stalnega sekretariata  

 

Zgodovina sistema opazovanja in informiranja o Alpah (ABIS/SOIA)  

 

Za potrebe opazovanja Alp (SOIA/ABIS) je bil leta 2004 narejen koncept sistema, za 

katerega je VIII. alpska konferenca v Garmisch-Partenkirchnu ocenila, da je dobra 

podlaga. Delovna skupna SOIA je bila ustanovljena leta 2004 na VIII. alpski 

konferenci z nalogo, da svetuje Stalnemu sekretariatu in oblikuje strukturo in 

usmeritev sistema SOIA/ABIS. Delovno skupino so sestavljali predstavniki 

nacionalnih kontaktnih točk (focal points). Skupina je spremljala predvsem nastajanje 

prvega poročila o stanju v Alpah in se pri svojem delu oprla na izsledke različnih 

predhodnih študij, še zlasti na rezultate delovne skupine za okoljske cilje in kazalce, 

ki je izdelala sistem kazalcev za območje Alp na podlagi ciljev Alpske konvencije. 

Alpska konferenca je predlagani sistem kazalcev sprejela v predloženi obliki. Izhajala 

je iz dejstva, da si Stalni sekretariat prizadeva za mednarodno razpravo o kazalcih 

glede na njihovo pomembnost za Alpe, in je prosila Stalni sekretariat, da v luči 

pridobljenih izkušenj ponovno predlaga izdelavo dolgoročne strategije razvoja 

sistema ABIS/SOIA.   

 

IX. alpska konferenca v Alpbachu je Stalnemu odboru ponovno naročila, da oblikuje 

dolgoročno strategijo za razvoj sistema opazovanja in informiranja o Alpah 

(ABIS/SOIA). 

 

Delovna skupina ABIS/SOIA je bila med pripravo drugega poročila o stanju v Alpah 

povabljena, da glede poročila izrazi svoje mnenje, poleg tega je bila redno 

obveščena o napredku priprave poročila.   
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Dosedanji rezultati in sedanje stanje Sistema opazovanja in informiranja o Alpah 

(ABIS/SOIA) ter okvirni pogoji za opazovanje Alp   

 

Do marca 2009 sta bili izdelani dve poročili o stanju v Alpah. Prvo obravnava promet in mobilnost, 

drugo pa vodo in upravljanje vodnih virov. Baza podatkov, ki so jo vzpostavili na bavarskem 

ministrstvu za okolje in varstvo potrošnikov v Münchnu, je sedaj nameščena na izpostavi Stalnega 

sekretariata v Bolzanu (t. i. oddeljeni sedež). Baza vsebuje informacije in podatke o kazalcih, kartah, 

primerih dobre prakse na področju uresničevanja Alpske konvencije in naslove, dosegljiva je prek 

spletne strani Alpske konvencije. Spletna stran deluje prek diferencirane iskalne strani kot portal in 

omogoča dostop do široke palete informacij in podatkov o temah, povezanih z Alpami, in posebej o 

dejavnostih in temah Alpske konvencije.    

 

Obstaja tudi raziskovalna agenda k Večletnemu programu dela Alpske konference, ki jo je izdelal 

ISCAR.  

 

Z izvajanjem okoli desetih Interregovih projektov so nastale različne oblike sodelovanja, zlasti z 

namenom, da bi izkoristili sinergije pri raziskovanju in opazovanju Alp.   

 

Istočasno je v okviru evropskega sistema za opazovanje okolja prišlo do konkretizacije možnosti za 

sodelovanje in še posebno v okviru pobude Shared Envorinmental Information System (SEIS) se je 

oblikovalo konkretno sodelovanje za vzpostavitev regionalnega informacijskega centra za opazovanje 

Alp. Sistem opazovanja in informiranja o Alpah (ABIS/SOIA) je mišljen kot vsestranska regionalna 

informacijska platforma o mrežah za raziskovanje in opazovanje okolja, raziskovanju in opazovanju v 

alpskem prostoru in temah, relevantnih za Alpsko konvencijo. Zagotavljal naj bi informacije in nudila 

podporo pri odločanju in tako krepila trajnostni razvoj v Alpah v smislu načel Alpske konvencije.   

 

Da bi lahko te dejavnosti še naprej ustrezno potekale, bi bilo zaželeno, da bi delovna skupina 

ABIS/SOIA svoja prizadevanja še povečala. Sestavo delovne skupine ABIS/SOIA bi bilo treba 

vsekakor smiselno razširiti z nacionalnimi in mednarodnimi predstavniki s področja znanosti in 

deležniki evropskega sistema za opazovanje okolja. Pogosto so tudi regije intenzivno in na različne 

načine vključene v sisteme za raziskovanje in opazovanje okolja, zaradi česar se dodatno predlaga, 

da se zainteresirane regije vključi v dejavnosti delovne skupne. 
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B  Predlog sklepa 

 

 

Stalni odbor  

 

1. se je seznanil s poročilom Stalnega sekretariata. 

 

2. priporoča X. Alpski konferenci, da sprejme naslednji sklep:  

 

„Alpska konferenca  

 

1. se seznani s poročilom Stalnega sekretariata o Sistemu opazovanja in informiranja o 

Alpah Alpske konvencije; 

 

2. poziva Delovno skupino ABIS/SOIA , da aktivno podpre Stalni sekretariat pri 

nadaljnjem razvijanju sistema ABIS/SOIA, zlasti pri:  

- razvoju in uresničevanju raziskovalne agende Večletnega programa dela Alpske 

konvencije;   

- vključitvi Alpske konvencije v okvir evropskega opazovanja okolja in jo prosi, da 

Stalnemu odboru pripravi konkretne predloge o načinih vključevanja v SEIS,  

 

3. poveri Stalnemu sekretariatu moderacijo Delovne skupine ABIS/SOIA  za obdobje do 

XI. Alpske konference. “ 

 


