Ville des Alpes de l’Année
Alpenstadt des Jahres
Città alpina dell’anno
Alpsko mesto leta

Statut

društva

Alpenstadt des Jahres e.V.
Città alpina dell'anno
Ville des Alpes de l'Année
Alpsko mesto leta

Vsebuje spremembe, sprejete na srečanju članov 11.1.2008.

Alpsko mesto leta

Vsebina
Preambula................................................................................................................................................. 3
1. člen Ime in sedež .................................................................................................................................. 5
2. člen Namen in naloge ........................................................................................................................... 5
3. člen Člani .............................................................................................................................................. 6
4. člen Sprejem v članstvo ........................................................................................................................ 6
5. člen Prenehanje članstva...................................................................................................................... 6
6. člen Pravice in obveznosti članov......................................................................................................... 7
7. člen Sredstva za delo in njihova uporaba ............................................................................................. 7
8. člen Organi društva............................................................................................................................... 8
9. člen Skupščina članov .......................................................................................................................... 8
10. člen Predsedstvo .............................................................................................................................. 10
11. člen Žirija........................................................................................................................................... 11
12. člen Sekretariat ................................................................................................................................. 11
13. člen Proračun, blagajniški in računovodski posli, revizija ................................................................. 12
14. člen Poslovno leto............................................................................................................................. 12
15. člen Prenehanje društva/opustitev namena društva......................................................................... 12

Statut

2

Alpsko mesto leta

Preambula
P.1

Nekdanji, sedanji in prihodnji nosilci naziva „Alpsko mesto leta“ smo prepričani, da ima
model trajnostnega razvoja, kot ga določata Agenda 21 iz Ria in Alpska konvencija, velik
pomen za prihodnji razvoj alpskega prostora.

P.2

Prepričani smo, da je vloga alpskih mest pomembna za trajnostni razvoj, a tudi za
njihovo širšo okolico.

P.3

Prepričani smo, da je lokalna skupnost najpomembnejši kraj za udejanjanje trajnostne
politike, zato se kot člani društva zavzemamo, da se taka politika izvaja v naših mestih
na vseh vsebinskih področjih Alpske konvencije in Agende 21.

P.4

Spoznali smo, da je trajnostni razvoj dolgoročno edini način, ki bo naš življenjski
standard prilagodil nosilni zmogljivosti naravnega okolja v Alpah. Z našo politiko želimo
doseči trajnostno gospodarjenje in trajnostno rabo okolja, saj bomo našim lokalnim
skupnostim le tako zagotovili socialno trdnost ter kulturno identiteto in samostojnost .

P.5

Trajnostna raba v alpskem prostoru nas zavezuje k ohranjanju naravnih bogastev in od
nas zahteva, da raba surovin, ki se lahko obnavljajo, vode in energijskih virov, ne bo
presegla hitrosti, s katero lahko te vire nadomeščajo trajnostni, obnovljivi viri. Trajnostna
raba od nas zahteva, da znižamo hitrost izpustov škodljivih snovi vsaj do ravni, ki ne bo
presegla sposobnosti zraka, vode in tal, da absorbirajo in razgradijo te snovi. Da bi v
prihodnje zagotovili življenje in blagostanje za človeka, živali in rastline, moramo
zagotoviti zadovoljivo kakovost zraka, vode in tal ter ohraniti biotsko raznovrstnost.

P.6

Zavezujemo se, da bomo vzpostavili ustrezne strukture, ki bodo trajno omogočale
učinkovito in pregledno udejanjanje trajnostnega razvoja ter preverjale, ali so bili cilji
doseženi.

P.7

Spoznali smo, da prinašata sodelovanje in medsebojna podpora alpskih mest prednosti
za vse partnerje, zato se zavezujemo, da bomo spodbujali intenzivno sodelovanje med
mesti in aktivno izmenjavo izkušenj pri udejanjanju trajnostne politike na lokalni ravni.

P.8

Z našim prizadevanjem za uveljavitev trajnostnega razvoja želimo, da bi bilo naše
društvo zgled drugim mestom.

P.9

Zavedamo se, da javnost naše delo kritično spremlja in nadzira, zato se zavzemamo za
oblikovanje take politike, ki bo omogočala udeležbo javnosti in imela velik vpliv na širok
krog prebivalstva.

P.10

Zavzemamo se za poglobljeno delovanje na področju odnosov z javnostmi oz. za
sodelovanje s krajevnimi organizacijami, interesnimi združenji in podjetji in s tem za
širjenje ideje trajnostnega razvoja in njeno uresničevanje v praksi.

P.11

Sprejeli bomo ustrezne ukrepe, na podlagi katerih bodo imeli vsi državljani kot tudi
posamezne skupine, ki se zanimajo za to problematiko, dostop do ustreznih informacij
ter možnost sodelovanja v procesih odločanja, načrtovanja in izvajanja lokalne politike.

P.12

Da bi lahko naše ideje uresničevali v praksi, smo skupaj oblikovali naslednjih pet ciljev:

Krepitev alpske zavesti:
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Alpsko mesto leta je del Alp in s tem tudi del tega dragocenega življenjskega, kulturnega in
naravnega prostora sredi Evrope. Alpsko mesto leta se zaveda svoje posebne odgovornosti, ki
jo ima pri ohranjanju kulturne in naravne dediščine, ter si prizadeva za njen trajnostni razvoj.
(Geslo: „Identiteta“)
Zagotavljanje aktivne udeležbe prebivalstva:
Prireditve in dejavnosti, ki potekajo v okviru alpskega mesta leta, so javne. Vse zainteresirane
osebe in združenja (npr. na področju obrti, umetnosti in ekologije) pri projektu lahko sodelujejo
oz. naj bi sodelovale s svojimi projekti. Otrokom in mladim se kot bodočim odraslim zagotovi
možnost za svobodno oblikovanje in izražanje svojih želja in interesov. (Geslo: „Participacija“)
Povezovanje z drugimi območji:
Mesta gradijo mostove: povezujejo se tako s sosednjimi regijami kakor tudi z oddaljenimi
območji izven območja Alp. Alpsko mesto leta povezuje svoje funkcije in vzajemne odnose s
posameznimi regijami ter pri tem išče konkretne možnosti za sklepanje „novega partnerskega
sodelovanja“ med mestom in podeželjem. (Geslo: „Funkcija“)
Oblikovanje prihodnosti v smislu trajnostnega razvoja
Alpsko mesto leta priznava temeljna načela Alpske konvencije, tj. zasnovo trajnostnega razvoja
na območju Alp. Alpsko mesto leta se zavezuje, da bo na čim več od dvanajstih področij
delovanja Alpske konvencije (npr. energija, promet, kultura, varstvo narave) razvijalo in v praksi
tudi uveljavljalo konkretne in inovativne ukrepe za njeno uresničevanje. (Geslo: „Vizija“)
Širjenje stikov in sodelovanja
Alpsko mesto leta razvija in utrjuje tesne stike z drugimi mesti na območju Alp zaradi izmenjave
izkušenj in oblikovanja skupnih interesov. Alpsko mesto leta v naslednjem letu posveča
posebno pozornost sodelovanju z mesti izven območja Alp, zlasti s partnerskimi mesti. (Geslo:
„Kooperacija“)
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1. člen
Ime in sedež
Društvo je v skladu z 21. členom nemškega Civilnega zakonika pravna oseba
zasebnega prava.
Ime društva je:
Alpenstadt des Jahres e.V.
Città alpina dell'anno
Ville des Alpes de l'Année
Alpsko mesto leta
V nadaljevanju besedila se uporablja izraz "društvo".
Društvo je nepridobitna organizacija s sedežem v Bad Reichenhallu v Nemčiji.
2. člen
Namen in naloge
2.1

Namen društva je podelitev naziva „Alpsko mesto leta“ enemu od mest z območja Alp v
rednih časovnih presledkih in spodbujanje sodelovanja med vsemi mesti, ki jim je ta
naziv že bil ali jim bo podeljen.
Društvo si tako prizadeva dvigniti zavest in razumevanje prebivalcev in obiskovalcev
alpskega prostora za interese in pomen alpskih mest, za izvajanje Alpske konvencije in
Agende 21 na lokalni in regionalni ravni ter za promocijo potreb alpskih mest pri organih
Alpske konvencije.

2.2

Društvo deluje kot krovna organizacija članov ter pri tem spodbuja in poglablja
intenzivno izmenjavo znanja in izkušenj med mesti. Namen izmenjave znanja je
konkretno uresničevanje ciljev Alpske konvencije in Agende 21 pri članih društva. Na
splošno uresničujejo mesta trajnostni razvoj, ki temelji na uravnoteženosti gospodarskih,
družbenih in okoljsko usmerjenih ciljev. Društvo podpira in usklajuje čezmejno
sodelovanje članov na vsebinskih področjih Alpske konvencije, npr. s skupnimi projekti.
Da bi društvo spodbudilo blaginjo prebivalstva, se zavzema za delovanje zlasti na
naslednjih področjih:











prebivalstvo in kultura
urejanje prostora
ohranjanje čistega zraka
varstvo tal
varstvo narave in nega krajine
gorski gozd
turizem in prosti čas
promet
energija
gospodarjenje z odpadki

Društvo izvaja naloge na področju odnosov z javnostmi in mediji ter si prizadeva za
sodelovanje z drugimi organizacijami, ki imajo enake cilje.
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2.3

Za izpolnitev teh nalog društvo rešuje probleme, predstavlja možne rešitve, svetuje
članom, izvaja različne projekte, prosi za finančna sredstva pri tretjih osebah, jih
prevzame in posreduje naprej ter upravlja z njimi v skladu z nameni društva.

2.4

Društvo si prizadeva izključno in neposredno za javnokoristne cilje v skladu z odstavkom
“Dejavnosti, ki so deležne davčnih ugodnosti” Pravilnika o plačevanju prispevkov.
Delovanje društva je dobronamerno; društvo ne opravlja pridobitne dejavnosti in s svojim
delovanjem ne poskuša pridobiti gospodarskih koristi.
3. člen
Člani

3.1

Društvo ima člane, ki imajo pravico glasovanja, in podporne člane.

3.2

Ustanovni člani s pravico glasovanja so mesta Villach/Beljak (Avstrija), Belluno (Italija),
Maribor (Slovenija) Bad Reichenhall (Nemčija), Gap (Francija), Herisau (Švica),
Trento (Italija), Sonthofen (Nemčija), Chambéry (Francija), Sondrio (Italija) in Brig-Glis
(Švica).

3.3

Člani društva s pravico glasovanja so lahko mesta, ki jih je društvo imenovalo za nosilce
naziva “Alpsko mesto leta”.

3.4

Podporni člani so lahko mesta ter fizične in pravne osebe ali združenja zasebnega ali
javnega prava, ki se izrečejo za izpolnjevanje ciljev društva in stalno prispevajo k
skupnemu delovanju.
4. člen
Sprejem v članstvo

O sprejemu članov, ki imajo pravico glasovanja, in podpornih članov odloča predsedstvo.
Prošnja za sprejem se vloži pisno. Sprejetje oz. odklonitev prošnje za sprejem v društvo se
prosilcu sporoči pisno z utemeljitvijo.
5. člen
Prenehanje članstva
5.1.

Članstvo v društvu preneha:

5.1.1. pri pravnih osebah ali združenjih zasebnega ali javnega prava z njihovo razpustitvijo, pri
fizičnih osebah s smrtjo;
5.1.2. s prostovoljnim izstopom člana;
5.1.3. s črtanjem s seznama članov,
5.1.4. z izključitvijo člana.
5.2.

Statut

Član lahko prostovoljno izstopi iz društva, če predsedstvu predloži pisno izjavo. Iz
društva lahko prostovoljno izstopi le ob koncu poslovnega leta, pri čemer se upošteva
trimesečni odpovedni rok. Rok začne teči z dnem, ko sekretariat društva prejme pisno
izjavo člana.
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5.3.

Skupščina članov lahko izda sklep o črtanju člana s seznama, če ta kljub dvakratnemu
opominu ne poravna obveznosti plačila letne članarine. Skupščina članov odloča o tem z
navadno večino prisotnih članov, ki imajo pravico glasovanja.
Član se o črtanju s seznama obvesti pisno. Sklep o črtanju člana s seznama se sprejme
po preteku treh mesecev od poslanega drugega opomina in v primeru še vedno
neporavnane obveznosti plačila članarine.

5.4.

Član društva, ki deluje v nasprotju z namenom društva, se lahko na podlagi sklepa
skupščine članov izključi iz društva. Pred izdajo sklepa o izključitvi mora biti članu
društva dana možnost, da ga v njegovem imenu pred skupščino zagovarja župan
oziroma njegov pooblaščeni zastopnik ali da ta zagovor poda pisno. Sklep o izključitvi z
utemeljitvijo se članu pošlje priporočeno. Skupščina o izključitvi odloča z navadno večino
prisotnih članov, ki imajo pravico glasovanja.
6. člen
Pravice in obveznosti članov

6.1

Pri oblikovanju volje društva sodelujejo v okviru pristojnih organov vsi člani. Delovanje
društva podpirajo s predlogi in pobudami ter z zagotavljanjem podpore. Člani so dolžni
posredovati potrebne informacije, poravnati plačilo članarine ter se medsebojno preko
pisarne obveščati o pomembnih spremembah.

6.2

Vsi člani imajo pravico zahtevati izvajanje dejavnosti, ki jih opravlja društvo.

6.3

Člani s pravico glasovanja se zavezujejo, da bodo upoštevali interese društva v okviru
svojih možnosti.

6.4

Vsak član ima pravico sodelovati na skupščini članov. Na skupščini lahko glasujejo člani
z glasovalno pravico. Podporni člani nimajo pravice glasovanja in imajo le posvetovalno
vlogo. Fizične osebe lahko zastopa oseba, ki so ji le-te podelile pooblastilo in o tem
pisno obvestile predsedstvo. Pravne osebe ali združenja javnega ali zasebnega prava
lahko svoje pravice uveljavljajo prek zastopnika, ki ga imenujejo, in o tem pisno obvestijo
predsedstvo. En član s pravico glasovanja ne more zastopati drugega člana.
7. člen
Sredstva za delo in njihova uporaba

7.1.

Člani plačujejo članarino v višini, ki jo v skladu s pravilnikom o plačevanju prispevkov
določi skupščina članov.

7.2.

Poleg članarine se sredstva za delovanje društva zbirajo v obliki:

7.2.1. subvencij na različnih ravneh znotraj posamezne države oz. na ravni Evropske unije,
7.2.2. namenskih subvencij,
7.2.3. prostovoljnih prispevkov,
7.2.4. drugih virov, ki jih društvo ob upoštevanju načela javne koristnosti ustvarja s svojo
dejavnostjo.
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7.3.

Za sprejem in spremembe pravilnika o plačevanju prispevkov je potrebna dvotretjinska
večina glasov članov skupščine.

7.4.

Sredstva, s katerimi razpolaga društvo, se lahko uporabijo le za izvajanje namenov, ki so
v skladu s tem statutom. Člani ne prejemajo deležev dobička in ne prejemajo drugih
nadomestil iz sredstev, predvidenih za delovanje društva. Člani, druge osebe ali
ustanove oz. organizacije niso upravičeni do povračila stroškov, ki niso v skladu z
namenom društva, ali do izplačila nesorazmerno visokih honorarjev.

7.5.

Posebne dejavnosti, tj. storitve, ki so bile opravljene za člane oz. tretje osebe in jih
pravilnik o plačevanju prispevkov ne zajema, se lahko opravijo le za posebno plačilo,
tako da mesta ali tretje osebe niso v prednostnem položaju iz naslova članarin. Storitve
oz. protistoritve je treba primerjati z merili, ki veljajo za druge, in jih ustrezno prilagoditi.
Naročila protistoritev sme oddati le predsedstvo, naročila, ki presegajo vrednost 20.000
evrov, pa le skupščina članov. Društvo mora pri izmenjavi storitev pogodbeniku izdati
ločen račun. Od tretjih oseb, ki so se okoristile, je treba terjati, okoriščeni člani pa morajo
vrnitit pridobljene koristi, ki so posledica kršitve te določbe.
8. člen
Organi društva
Organi društva so
1. skupščina članov kot zakonodajni organ,
2. predsedstvo kot izvršilni organ,
3. žirija kot posvetovalni organ.
9. člen
Skupščina članov

9.1

Skupščino članov sestavljajo člani, ki imajo pravico glasovanja, in podporni člani. Vsak
član, ki ima pravico glasovanja, ima na skupščini en glas. Podporni člani nimajo pravice
glasovanja in opravljajo samo posvetovalno vlogo Župane lahko zastopa pooblaščeni
zastopnik..

9.2

Skupščina članov določi usmeritve za delovanje društva. Skupščina članov je izključno
pristojna za odločanje o naslednjih zadevah:

Statut

-

odobritev proračuna za naslednje poslovno leto, ki ga sestavi predsedstvo; sprejem
letnega poročila predsedstva; razrešnica predsedstvu;

-

odločanje o spremembah statuta in o prenehanju društva;

-

odločanje o pritožbi proti zavrnitvi prošnje za sprejem v članstvo;

-

odločanje o črtanju člana s seznama članov kakor tudi o izključitvi člana iz društva;

-

sprejem in sprememba pravilnika o plačevanju prispevkov;

-

volitev in odpoklic članov predsedstva;
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-

volitev in odpoklic članov žirije;

-

odločanje o podelitvi in odvzemu naziva „Alpsko mesto leta“ na predlog žirije;

-

sprejem zaključnega poročila žirije o prihodnjem „alpskem mestu leta“;

-

ustanovitev sekretariata;

-

izdaja oz. sprememba pravilnika oz. pogodbe o delovanju sekretariata;

-

sprejem programa dela, ki ga pripravi eden od svetovalcev članov in predloži
predsedstvo;

-

imenovanje dveh revizorjev;

-

sprejem predlogov članov, ki imajo pravico glasovanja.

9.3

V zadevah, ki so v pristojnosti predsedstva oz. žirije, lahko skupščina članov sprejme
priporočila za predsedstvo oz. žirijo. Predsedstvo oz. žirija lahko pridobi mnenje
skupščine v zadevah iz svoje pristojnosti.

9.4

Redna skupščina je najmanj enkrat letno. Redno skupščino skliče predsedstvo v roku
šestih tednov s pisnim vabilom, v katerem določi dnevni red. Rok prične teči naslednji
dan po dnevu, ko so bila odposlana vabila.

9.5

Predsedstvo lahko kadar koli skliče izredno skupščino članov. Izredna skupščina se
skliče, če je to v interesu društva ali če sklic pisno zahteva najmanj petina vseh članov
skupščine, ki imajo pravico glasovanja in pri tem navedejo namen ali razloge za sklic. Za
izredno skupščino veljajo določbe o redni skupščini članov.

9.6

Dnevni red določi predsednik. Predlogi članov, ki imajo pravico glasovanja, morajo biti
predsedstvu posredovani v pisni obliki najmanj štiri tedne pred redno oz. izredno
skupščino članov. Pravočasno oddani predlogi članov, ki imajo pravico glasovanja, se
uvrstijo na dnevni red. V dnevnem redu se upoštevajo predlogi, ki jih je vložila žirija. O
predlogih za dopolnitev dnevnega reda, ki se podajo šele na skupščini, odloča skupščina
članov. Za sprejem predloga je potrebna dvotretjinska večina oddanih in veljavnih glasov
prisotnih članov, ki imajo pravico glasovanja.

9.7

Če javno dobro ali upravičeni interesi posameznikov ne zahtevajo izključitve javnosti, je
zasedanje skupščine javno. O izključitvi javnosti odloča predsedstvo z navadno večino
glasov. Skupščino vodi predsednik. V njegovi odsotnosti izvoli predsedstvo izmed svojih
članov z navadno večino glasov vsakič posebej vodjo skupščine. O poteku skupščine se
piše zapisnik, ki ga podpiše vodja skupščine in sopodpiše drug član predsedstva ali
direktor. Pri neodločenem izidu glasovanja je odločilen glas vodje skupščine. Vodja
skupščine določi tudi način glasovanja.

9.8

Skupščina je sklepčna v vsakem primeru, če je redno sklicana. Na to dejstvo je treba
opozoriti v vabilu. Skupščina članov sprejema sklepe v splošnem z navadno večino
oddanih in veljavnih glasov. Vzdržani glasovi se zato ne upoštevajo. Skupščina članov
lahko o nujnih zadevah odloča tudi na dopisni seji.

Statut

9

Alpsko mesto leta

9.9

Načrtovane spremembe statuta se pošljejo skupaj z vabilom za skupščino. Predlogi za
spremembo statuta se pošljejo vsem članom najmanj šest dni pred skupščino. Za
spremembo statuta je potrebna več kot tričetrtinska večina oddanih in veljavnih glasov
prisotnih članov, ki imajo pravico glasovanja.
V primeru glasovanja o prenehanju društva mora biti tudi to navedeno v vabilu za
skupščino. Za vsak sklep o prenehanju delovanja društva je potrebna tričetrtinska večina
oddanih in veljavnih glasov prisotnih članov, ki imajo pravico glasovanja.
10. člen
Predsedstvo

10.1

Predsedstvo je sestavljeno iz treh do petih članov. Vsaka alpska država ima v
predsedstvu največ enega zastopnika. Predsedstvo sestavljajo predsednik, njegov
namestnik (podpredsednik) in člani.

10.2

Skupščina članov voli predsedstvo za dobo dveh let, vendar lmandat predsedstva traja
do novih volitev. Ponovna izvolitev je možna. Organi predsedstva opravljajo svojo
funkcijo neprofesionalno.

10.3

V predsedstvo so lahko izvoljeni le župani članov društva, ki imajo glasovalno pravico,
oz. njihovi pooblaščeni zastopniki. Če se županu izteče mandat oz. če se njegovemu
zastopniku izteče pooblastilo, le-temu funkcija člana predsedstvasamodejno preneha.
Nove volitve se opravijo na naslednji skupščini, do takrat pa predsedstvo opravlja svojo
funkcijo.

10.4

Predsedstvo vodi tekoče zadeve društva. Predsedstvo je pristojno za zadeve društva, za
katere po statutu ni zadolžen drug organ društva. O poslih, ki jih ni mogoče odložiti,
namesto skupščine članov odloča predsedstvo.

10.5

Zakonita zastopnika društva sta v skladu s 26. členom Civilnega zakonika njegova
predsednik in podpredsednik. Predsednik je upravičen samostojno zastopati društvo v
sodnem in izvensodnem reševanju zadev. Podpredsednik opravlja funkcijo predsednika
le takrat, ko je ta odsoten.

10.6

Predsednik skliče predsedstvo po potrebi ali na predlog enega izmed članov
predsedstva. Vabila morajo biti odposlana vsaj 21 koledarskih dni pred sejo. K
posvetovanju so lahko vabljeni člani skupščine, člani žirije, sekretar društva ali zunanji
strokovnjaki. Predsedstvo je sklepčno, če je prisotna vsaj polovica članov predsedstva,
med njimi vsaj eden od predsedujočih. V primeru zadržanosti člana predsedstva v času
seje društva ga lahko nadomesti pooblaščena oseba iz istega mesta. Sklepi predsedstva
se na sestankih podajo v pisni obliki. Predsedstvo sprejema sklepe z navadno večino
glasov. Pri enakem številu glasov je odločilen glas osebe, ki vodi sejo. Sejo predsedstva
vodi predsednik, v primeru njegove odsotnosti pa podpredsednik. Predsedstvo lahko
sprejema odločitve tudi o zadevah, ki niso bile predhodno napovedane v dnevnem redu.
Predsedstvo lahko o nujnih zadevah odloča tudi na dopisni seji.

10.7

Člane predsedstva izvoli skupščina članov s tajnim glasovanjem v pisni obliki. Število
kandidatov za člane predsedstva se predhodno v skladu s tčk. 10.1 določi z enostavno
večino glasov. Vsak član, ki ima glasovalno pravico, lahko odda toliko glasov, kolikor je
število članov predsedstva. Vsak zastopnik se na glasovnici navede samo enkrat.
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Izvoljeni so tisti zastopniki, ki dosežejo absolutno večino. Absolutna večina je dosežena,
če je število glasov, ki jih je prejel zastopnik, večje od polovice oddanih glasovnic.
Če absolutno večino doseže več kot eden zastopnik iste države, je izvoljen tisti
zastopnik, ki je dobil največ glasov, zastopniki, ki so dobili manjše število glasov, pa se
iz glasovanja izločijo. V primeru, da kandidati prejmejo enako število glasov, se izvede
drugi krog glasovanja. Če je rezultat enak tudi po drugem krogu, o zmagovalcu odloči
žreb.
Če po prvem krogu glasovanja niso izvoljeni vsi člani predsedstva, sledi smiselno po
istem načelu drugi krog glasovanja, kjer se člani predsedstva volijo le izmed zastopnikov
tistih držav, iz katerih v prvem krogu glasovanja v predsedstvo ni bil izvoljen noben član.
Če tudi po drugem krogu glasovanja niso izvoljeni vsi člani predsedstva, odloča v tretjem
krogu enostavna večina oddanih glasov
Ko je število članov predsedstva popolnjeno, se smiselno po istih pravilih izmed
izvoljenih članov predsedstva najprej določi predsednik in nato še podpredsednik.
Če je za izvolitev predsedstva in/ali predsednikov na razpolago največ toliko
zastopnikom, kot je število sedežev, se lahko volitve izvedejo z aklamacijo, če nihče
izmed članov, ki imajo pravico glasovati, pri tem ne zahteva pisnih in tajnih volitev.
11. člen
Žirija
11.1

Društvu zagotavlja podporo žirija, sestavljena iz najmanj treh zastopnikov različnih
strokovnih organizacij, ki delujejo na celotnem alpskem območju. Skupščina izvoli žirijo
za dobo dveh let, vendar mandat žirije traja do novih volitev. Možna je ponovna izvolitev.
Žirija izvoli predsednika izmed svojih članov.

11.2

Žirija na podlagi zahtevane razpisne dokumentacije skupščini članov za naslednje
„alpsko mesto leta“ predlaga eno izmed alpskih mest, ki kandidirajo za ta naziv. Svoj
predlog obrazloži na skupščini. Poleg tega žirija preveri letni program, ki ga predloži
izbrano „alpsko mesto leta“, in o tem predloži poročilo. Na podlagi tega poročila lahko
predsedstvo zahteva vsebinske popravke oz. poda predloge za spremembe. Žirija prav
tako preveri vmesna in končna poročila o dejavnostih vsakokratnega alpskega mesta
leta. Na podlagi rezultatov preverjanja lahko žirija skupščini članov predlaga odvzem
naziva „Alpsko mesto leta“.

11.3

Žirija svetuje skupščini in predsedstvu pri vseh strokovnih vprašanjih ter lahko skupščini
posreduje svoje predloge.

11.4

Organi žirije opravljajo svojo funkcijo neprofesionalno. Člani žirije ne smejo prejemati
plačila. Stroški, npr. potni stroški, poštni stroški ali stroški za telefon, dodatni stroški za
prenočišče ali prehrano, se povrnejo na podlagi priloženih dokazil, kolikor ne presegajo
običajne meje in so nastali zaradi opravljanja funkcije člana žirije.
12. člen
Sekretariat

12.1

Če je to potrebno, ima društvo sekretariat.

12.2

O imenovanju direktorja sekretariata oz. inštitucije ali organizacije, ki bo opravljala
naloge sekretariata, odloča skupščina na zahtevo in predlog predsedstva.
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12.3

Naloga sekretariata je zagotavljati podporo članom društva pri operativnem
uresničevanju ciljev društva. Sekretariat podpira zlasti predsedstvo pri vodenju tekočih
poslov.

12.4

Podrobnosti ureja poslovnik, ki ga mora sprejeti skupščina, oz. pogodba, sklenjena z
direktorjem/direktorico sekretariata ali s pooblaščeno inštitucijo oz. organizacijo.
Pogodba, sklenjena med IS Alpsko mesto leta in CIPRO International, velja kot

poslovnik sekretariata.
13. člen
Proračun, blagajniški in računovodski posli,
revizija
13.1

Proračunske zadeve, blagajniške in računovodske posle vodi sekretariat pod
odgovornostjo predsedstva. Vodenje proračunskih zadev ter blagajniških in
računovodskih poslov se opravlja v skladu s finančnim načrtom, ki ga predsedstvo vsako
leto pred začetkom poslovnega leta predloži skupščini v potrditev.

13.2

Revizijo izvajata dva revizorja, ki ju imenuje skupščina članov in ne smeta biti člana
predsedstva.

13.3

Zaključni račun in poročilo o stanju poslovanja društva se preverjata v obsegu, ki
ustrezno izpolnjuje zahteve 53. člena Zakona o načelih proračunskega prava zveze in
zveznih dežel (HGrG). Revizorska poročila se članom z glasovalno pravico pošljejo
nemudoma.
14. člen
Poslovno leto
Poslovno leto je koledarsko leto.
15. člen
Prenehanje društva/opustitev namena društva

15.1.

Ob prenehanju delovanja društva ali pri odpravi davčno ugodnih namenov se
premoženje združenja porabi za davčno ugodne namene. Sklepi o nadaljnji uporabi
premoženja društva se smejo izvršiti šele po privolitvi pristojne davčne uprave.

15.2.

V primeru prenehanja društva so likvidatorji člani predsedstva, ki so to funkcijo opravljali
doslej. V tem primeru se ustrezno uporablja člen 10.5 tega statuta.

15.3.

V primeru prenehanja društva zaradi drugih razlogov ali izgube pravne sposobnosti se
ustrezno uporabijo omenjene določbe.
Ta statut je sprejela ustanovna skupščina 24. 11. 2006 v Chambéryju v Franciji.
Ustanovni člani so:
Villach/Beljak (Avstrija)

Statut

12

Alpsko mesto leta

Belluno (Italija)
Maribor (Slovenija)
Bad Reichenhall (Nemčija)
Gap (Francija)
Herisau (Švica)
Trento (Italija)
Sonthofen (Nemčija)
Chambéry (Francija)
Sondrio (Italija)
Brig-Glis (Švica)
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