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Preambula
Alpe so največje enotno gorsko območje Srednje Evrope. Ta življenjski, gospodarski in kulturni
prostor, ki ga odlikujejo posebna narava, kultura in zgodovina in si ga deli več narodov, držav in
regij, sta zaznamovala enkratna lepota in ekološka raznovrstnost.
V alpskem prostoru obstajajo gospodarsko razvita področja, kjer človek večinoma zelo ali vedno
bolj obremenjuje naravne dobrine, kakor tudi gospodarsko šibko strukturirana področja z deloma
prav tako velikimi in še naraščajočimi ekološkimi problemi.
Zaradi dolgoročnega ohranjanja in oblikovanja območja Alp kot življenjskega, gospodarskega,
naravnega in sprostitvenega prostora je zato treba dajati prednost ekološkim zahtevam pred
ekonomskimi interesi. Potrebe domačega prebivalstva bi morale imeti prednost pred zahtevami, ki
izhajajo z zunajalpskega območja. Zagotavljanje naravnih življenjskih pogojev prebivalstva znotraj
in zunaj alpskega prostora terja dosledno spoštovanje načela preventive.
Mednarodna komisija za varstvo Alp (Commission Internationale pour la Protection des Alpes –
CIPRA) si kot nevladna organizacija, ki se zaveda svoje odgovornosti, s predstavniškimi odbori v
vseh alpskih državah prizadeva za ohranitev in okolju prijazni razvoj alpskega prostora. Prav tako
podpira k enakim ciljem usmerjena prizadevanja parlamentov in vlad držav in dežel, katerih del
ozemlja sega na območje Alp, ter njihovih delovnih skupnosti, Sveta Evrope, Evropske unije in
drugih državnih in nedržavnih organizacij. Poleg tega se CIPRA zavzema za krepitev Evrope regij,
v kateri bi tudi gorske regije v večji meri lahko same zastopale svoje interese. Prav tako CIPRA
podpira krepitev demokratičnega vključevanja vseh ljudi v družbeni razvoj v alpski regiji. Zlasti pa
se CIPRA zavzema za uresničevanje in nadaljnji razvoj Konvencije o varstvu Alp (Alpske
konvencije).
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1. poglavje: Ime, organiziranost, cilji in dejavnosti
1. člen: Ime in pravna oblika
“Društvo CIPRA International” (Commission Internationale pour la Protection des Alpes,
Internationale Alpenschutzkommission, Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi,
Mednarodna komisija za varstvo Alp) je nevladno, nadpolitično in nadnacionalno društvo v skladu z
246. členom lihtenštajnskega Zakona o fizičnih osebah in gospodarskih družbah.
Društvo je vpisano v Lihtenštajnski javni register.

2. člen: Sedež
Sedež CIPRE International je v Schaanu v Kneževini Lihtenštajn.

3. člen: Jeziki
Uradni jeziki CIPRE International so francoščina, italijanščina, nemščina in slovenščina.

4. člen: Poslovno leto
Poslovno leto je koledarsko leto.

5. člen: Nepridobitnost
CIPRA International uresničuje izključno in neposredno nepridobitne namene v smislu predpisov o
davkih in dajatvah (259. člen lihtenštajnskega Zakona o fizičnih osebah in gospodarskih družbah).
CIPRA International uporablja finančna sredstva samo za namene, ki so v skladu s statutom.

6. člen: Cilji
Cilji CIPRE International so ohranjanje in zagotavljanje naravnih življenjskih razmer, funkcijske
sposobnosti naravnega ravnovesja, krajinske lepote in raznolikosti ter bogate kulturne dediščine na
območju Alp, ki vključuje alpsko predgorje.

7. člen: Področja dejavnosti
S svojimi dejavnostmi CIPRA International prispeva k reševanju problemov na področjih, kot so:
a) varstvo in razvoj narave in krajine, ohranjanje kulturne raznovrstnosti, urejanje prostora in
razvoj podeželja, vključno z rabo naravnih življenjskih virov, poselitvenim, gospodarskim in
infrastrukturnim razvojem, prostim časom in oddihom, turizmom, prometom, proizvodnjo in
rabo energije v alpskem prostoru;
b) raziskovanje, izobraževanje, obveščanje in dokumentiranje v smislu zastavljenih ciljev.

8. člen: Ukrepi
Konkretni ukrepi, s katerimi si društvo prizadeva doseči cilje, so zlasti:
a) svetovanje nosilcem odločitev, ki so odgovorni za alpski prostor;
b) sodelovanje s parlamenti, vladami in sodišči ter z organizacijami, institucijami in osebami,
ki se zavzemajo za podobne cilje;
c) izmenjava strokovnih izkušenj med različnimi pravnimi, jezikovnimi in kulturnimi prostori;
d) priprava in organiziranje strokovnih konferenc;
e) širjenje strokovnih informacij;
f) spodbujanje okoljske zavesti ter okoljske vzgoje in izobraževanja;
g) odnosi z javnostmi;
h) priprava resolucij in deklaracij ter dajanje priporočil glede aktualnih vprašanj;
i) sodelovanje pri oblikovanju zasnov, sporazumov, dogovorov in ukrepov v smislu zastavljenih ciljev;
j) podpiranje in negovanje regionalnih in lokalnih kulturnih posebnosti;
k) spodbujanje, usklajevanje in izvajanje v praktično uporabo usmerjenih raziskovalnih projektov na področjih, ki so navedena v točki a) 7. člena.;
l) redno in ustrezno sodelovanje mladih pri vseh fazah načrtovanja in projektih, ki zadevajo
njihove interese;
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m) spodbujanje sodelovanja mladih pri drugih nevladnih organizacijah na območju Alp ter
zagotavljanje svetovanja na tem področju
Te ukrepe je mogoče izvajati ob sodelovanju z drugimi organizacijami ali institucijami.

2. poglavje: članstvo
9. člen: Vrste članstva
CIPRA International priznava naslednje vrste članov:
a)
redne člane,
b)
izredne člane,
c)
podporne člane,
d)
častne člane.

10. člen: Redni člani/nacionalni odbori
Redni člani so nacionalni odbori CIPRE v Avstriji, Franciji, Italiji, Lihtenštajnu, Nemčiji, Sloveniji in
Švici .
Nacionalni odbori so združenja organizacij, ki se zavzemajo za sorodne cilje kot CIPRA; njihovi
člani so lahko predstavniki znanstvenega in raziskovalnega področja, državnih organov,
podpornikov in drugih zainteresiranih organizacij.
O prošnji za sprejem v redno članstvo odloča skupščina delegatov z dvotretjinsko večino in brez
utemeljitve.
Iz vsake od držav, ki so naštete v prvem odstavku, je mogoče sprejeti samo enega rednega člana.

11. člen: Ime in pravna oblika rednih članov
Nacionalni odbori uporabljajo ime CIPRA v povezanosti z imenom države, ki jo predstavljajo.
Nacionalni odbori izberejo pravno obliko, ki je smiselna za dosego ciljev CIPRE, in samostojno
določijo notranjo organiziranost.
Prizadevati si morajo za priznanje kot nepridobitna organizacija

12. člen: Sodelovanje rednih članov
Nacionalni odbori usklajujejo dejavnosti, katerih izvajanje vpliva na druge države, z nacionalnimi
odbori prizadetih držav.
Ob razhajanju mnenj o čezmejnih zadevah sprejmejo nacionalni odbori večinske sklepe CIPRE
International

13. člen: Izredni člani/regionalni odbori
Izredni člani so lahko mednarodne vladne in nevladne organizacije ter nacionalni odbori držav,
nenavedenih v 10. členu, ki v skladu s 6. členom podpirajo cilje in naloge CIPRE International.
Izredni člani lahko v soglasju s prizadetimi nacionalnimi odbori postanejo tudi regionalni in/ali
nadregionalni odbori. Zanje smiselno veljajo določbe za nacionalne odbore.
O prošnji za sprejem v izredno članstvo odloča skupščina delegatov z dvotretjinsko večino in brez
utemeljitve.

14. člen: Podporni člani
Predsedstvo lahko pravne ali fizične osebe sprejme za podporne člane z dvotretjinsko večino.
Podporni člani se zavezujejo, da bodo po svojih močeh materialno in nematerialno podpirali
uresničevanje ciljev in nalog, kot so določeni v tem statutu.

15. člen: Častni člani
Skupščina delegatov lahko fizične osebe na predlog predsedstva imenuje za častne člane.
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16. člen: Članarina
Redni člani plačujejo kot najnižji letni prispevek članarino, ki jo določi letna skupščina.
Predsedstvo se z izrednimi in podpornimi člani dogovori o višini letnega prispevka.
Prispevek je za tekoče leto treba plačati do konca marca. V primeru zaostankov se pri plačilu
najprej upoštevajo neporavnane obveznosti.
Glasovalna pravica rednega ali izrednega člana miruje, če je le-ta v zaostanku s plačilom v višini
najmanj enega letnega prispevka.
Pravice podpornih članov mirujejo, če so v zaostanku s plačilom enega ali več letnih prispevkov.
častni člani so oproščeni plačevanja prispevkov.
Za obveznosti društva odgovarja društvo samo s svojim premoženjem. člani društva odgovarjajo za
obveznosti društva do višine članarine.

17. člen: Prenehanje članstva
članstvo preneha z razrešitvijo ali smrtjo člana ter z izjavo o izstopu, ki jo je treba društvu pisno
predložiti najpozneje do 30. septembra in začne veljati s koncem koledarskega leta.
Zaradi ponovne in/ali hude kršitve tega statuta lahko predsedstvo z dvotretjinsko večino sprejme
sklep o izključitvi člana. Pred odločanjem mora biti prizadetemu članu zagotovljena možnost, da
obrazloži svoje mnenje. Redni član lahko zahteva, da mora o zadevi presojati skupščina delegatov,
ki nato sprejme dokončno odločitev.
Redni član, ki mu članstvo preneha, mora vso dokumentacijo, potrebno za nadaljnje vodenje
poslov, ter vsa finančna sredstva v celoti in urejeno predati svojemu pravnemu nasledniku ali
predsedniku.

3. poglavje: Organizacija
18. člen: Organi
Organi CIPRE International so:
a)
skupščina delegatov,
b)
predsedstvo,
c)
upravni odbor,
d)
blagajnik,
e)
revizor,
f)
mladinski svet.

19. člen: Skupščina delegatov
Skupščina delegatov je najvišji organ CIPRE International, ki ga sestavljajo delegati rednih in
izrednih članov. Sestaja se najmanj enkrat letno. Predsednik skliče skupščino vsaj šest tednov
pred njeno izvedbo, pri čemer v pisni obliki po navadni ali elektronski pošti sporoči predlog
dnevnega reda skupščine, in jo potem tudi vodi.
Dopolnitve dnevnega reda je treba zahtevati najmanj tri tedne pred sklicem skupščine. Sklep o
dodatnih dopolnitvah lahko sprejme skupščina delegatov, če dvotretjinska večina navzočih
delegatov ugotovi, da so dopolnitve nujne.
Izredna skupščina delegatov se skliče, če to zahtevata vsaj dva nacionalna odbora.
O poteku vsake skupščine delegatov se vodi zapisnik sklepov.
Če je za skupščino predpisana javna objava, mora ta vsebovati vse, kar določa zakon.

20. člen: Pravica do glasovanja na skupščini delegatov
Vsak nacionalni odbor ima pravico do šestih sedežev v skupščini delegatov. Nacionalni odbori
skrbijo pri imenovanju članov delegacije za njeno uravnoteženo sestavo.
Izredni člani imajo v skupščini delegatov praviloma en sedež. V utemeljenih izjemnih primerih lahko
skupščina delegatov na zahtevo in s pristankom prizadetega nacionalnega odbora z dvotretjinsko
večino
dodeli
regionalnim
odborom
dva
sedeža
v
skupščini
delegatov.
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Izredni člani imajo skupno največ dvanajst glasov; če je ta kvota izčrpana, določi skupščina
delegatov razdelitev kvote po posvetu z izrednimi člani.
Delegate z glasovalno pravico imenujejo redni in izredni člani; namestnike delegatov lahko
imenujejo neomejeno. Imena kandidatov za delegate in njihove namestnike je treba predsedniku
sporočiti pisno in najpozneje dva tedna pred sejo skupščine.
Podporni člani imenujejo svoje predstavnike; ti imajo posvetovalni glas.
častni člani imajo posvetovalni glas.
Upravni odbor lahko dovoli, da se skupščine smejo udeležiti opazovalci.
Vsak delegat ima en glas. Glasovanje prek predstavnikov ni dovoljeno.

21. člen: Naloge skupščine delegatov
Skupščina delegatov ima naslednje naloge:
a) izvolitev upravnega odbora in revizorja s triletnim mandatom, ki funkcijo opravljata do
izvolitve svojega naslednika; če katera od oseb funkcijo preneha opravljati pred iztekom
mandata, se na prvi naslednji skupščini delegatov izvoli nadomestna oseba, ki bo funkcijo
opravljala do rednih volitev; do te skupščine delegatov, ki opravi nadomestno izvolitev,
imenuje predsedstvo začasnega namestnika;
b) sprejetje programa dela in proračuna; skupščina delegatov lahko to nalogo v posameznih
utemeljenih primerih prenese na predsedstvo;
c) sprejetje resolucij in deklaracij;
d) sprejetje in obravnava poročil o delu CIPRE International, nacionalnih in regionalnih
odborov ter podpornih članov;
e) podelitev razrešnice upravnemu odboru;
f) sprejetje sklepov o prispevkih rednih članov, potrditev zaključnega računa ter podelitev
razrešnice blagajniku in revizorju;
g) sprejetje poslovnika;
h) potrditev zapisnika sklepov predhodne seje.

22. člen: Predsedstvo
Predsedstvo sestavljajo člani upravnega odbora in dva predstavnika vsakega od nacionalnih
odborov ter en predstavnik vsakega od izrednih članov.
Izredni člani imajo skupaj največ šest glasov; če je izrednih članov več kot šest, določi predsedstvo
po posvetu z izrednimi člani njihovo glasovalno pravico v okviru določene kvote.
Predsedstvo se sestaja najmanj enkrat letno. Sejo predsedstva skliče predsednik v pisni obliki po
navadni ali elektronski pošti najkasneje štiri tedne pred njeno izvedbo in pri tem sporoči tudi dnevni
red.
Dopolnitve dnevnega reda je treba zahtevati najkasneje dva tedna pred sejo. Sklep o dodatnih
dopolnitvah lahko sprejme predsedstvo na seji, če dvotretjinska večina navzočih delegatov ugotovi,
da so dopolnitve nujne.
če je za sejo predpisana javna objava, mora ta vsebovati vse, kar določa zakon.

23. člen: Naloge predsedstva
Predsedstvo lahko razpravlja o vseh zadevah, o katerih sklepa skupščina delegatov, in le-tej daje
ustrezne predloge. Predsedstvo določa vsebino, čas in kraj izvajanja pomembnih prireditev.
Predsedstvo lahko imenuje odbore ali delovne skupine za izvajanje konkretnih nalog.
Predsedstvo predloži skupščini delegatov kandidature za člane upravnega odbora, blagajnika in
revizorja.
O poteku seje predsedstva se vodi zapisnik sklepov.

24. člen: Upravni odbor
Upravni odbor sestavljajo predsednik, prvi in drugi podpredsednik ter blagajnik. Upravni odbor ima
lahko še enega ali dva člana, ki opravljata funkcijo dodatnega podpredsednika, svetnika ali člana
upravnega odbora s posebnimi zadolžitvami. Upravni odbor vodi CIPRO International skladno z
določbami statuta, sklepi skupščine delegatov in sklepi predsedstva. Pripravlja smernice in ključne
teme v smislu zastavljenih ciljev in v skladu z določbami 1. poglavja ter v okviru rednega
sodelovanja
z
mladinskim
svetom.
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Upravni odbor sklicuje predsednik v pisni obliki po navadni ali elektronski pošti najmanj en teden
pred sejo in pri tem sporoči dnevni red.
Upravni odbor lahko zaseda tudi v obliki telefonske seje.

25. člen: Naloge upravnega odbora
Upravni odbor uresničuje v nujnih primerih pravico odločanja, če je ta pridržana drugim organom.
Take odločitve je le-tem treba nemudoma predložiti v odobritev. če je to treba storiti zaradi
posebne nujnosti, lahko odločitve, ki jih je treba upravnemu odboru nemudoma predložiti v
odobritev, sprejema tudi predsednik, ne da bi bilo treba v ta namen sklicati upravni odbor
Upravni odbor nadzoruje delovanje pisarne in upravljanje s financami.
Upravni odbor lahko soglasno sklene, da bo CIPRA International financirala ali podprla prireditve,
če se te ujemajo s cilji CIPRE in imajo nedvomen mednarodni značaj, ki sega prek meja
posamezne države. O tem je treba najprej obvestiti nacionalni odbor države, v kateri bo potekala
prireditev, in se z njim posvetovati.
Upravni odbor lahko v imenu CIPRE International soglasno podpisuje izjave in razglase, če se ti
ujemajo s cilji CIPRE in imajo nedvomen mednarodni značaj, ki sega prek meja posamezne
države.
Upravni odbor imenuje vodstvo pisarne.

26. člen: Naloge predsednika
Predsednik vodi CIPRO International v smislu statuta, sklepov skupščine delegatov, predsedstva in
upravnega odbora. V njegovi odsotnosti predsednika nadomešča prvi podpredsednik, če pa je
odsoten tudi ta, ga zastopa drugi podpredsednik.
Predsednik vodi seje predsedstva, skupščine delegatov in seje upravnega odbora ter te seje
pravočasno sklicuje, pri čemer določi dnevni red.
Predsednik predloži skupščini delegatov poročilo o delovanju društva.

27. člen: Blagajnik in revizor
Blagajnik preverja pravilnost finančnega in materialnega poslovanja CIPRE International, skrbi za
pravočasno plačevanje prispevkov ter sodeluje pri pridobivanju podpornih članov in drugih oblik
finančne pomoči.
Revizor je zadolžen za pregled zaključnega računa CIPRE International in o tem poroča skupščini
delegatov.

28. člen: Mladinski svet
a. Način delovanja
Mladinski svet je svetovalno telo organov, vodstva in pisarne CIPRE International. Mladinski svet
svetuje CIPRI. Članom sveta sta zagotovljena podpora pri izvajanju lastnih projektov in strokovno
svetovanje za razvijanje lastnih idej in interesov ter omogočen dostop do mednarodne mreže
CIPRE. Člani mladinskega sveta imajo na skupščini delegatov, v predsedstvu in po predhodnem
dogovoru v upravnem odboru pravico izraziti svoje mnenje in predložiti svoje predloge.
Na mednarodni ravni ima mladinski svet svetovalno in proaktivno vlogo, poleg tega pa daje
predloge za teme, ki so pomembne z vidika mladih in zanimive za CIPRO.
b. Sestava mladinskega sveta
Mladinski svet sestavljajo mladi iz čim več alpskih držav. Delegate imenuje skupščina delegatov
CIPRE za dvoletno obdobje in jih napoti v mladinski svet. Najnižja starost delegatov pri imenovanju
je običajno 14 let, najvišja pa 25 let. Mladinski svet se organizira sam v dogovoru z upravnim
odborom in vodstvom CIPRE International.
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29. člen: Sprejemanje sklepov in volitve
Skupščina delegatov, predsedstvo in upravni odbor so sklepčni, če je bil sklic izveden v skladu s
predpisi.
Če v tem statutu ni predvideno drugače, sprejemajo sklepe z navadno večino oddanih glasov,.
Predsedstvo lahko sklepe sprejema tudi dopisno.
Če je izid glasovanja neodločen, odloča glas predsednika.
Pri volitvah lahko kandidate predlagajo upravni odbor in redni člani. Redni člani sporočijo svoje
predloge upravnemu odboru ali pa jih predložijo neposredno na seji.
Če je za določeno funkcijo predlagan več kot en kandidat, se izvolitev opravi pisno.
Če absolutne večine ni dosegel nihče od kandidatov, se opravi drugi krog volitev, kjer se izbira med
kandidatoma, ki sta dobila največje število glasov. Pri teh volitvah zadošča relativna večina glasov;
če je izid glasovanja neodločen, je treba volitve ponavljati toliko časa, dokler eden od kandidatov
ne dobi večine glasov

30. člen: Pisarna
Pisarna opravlja tekoče posle na podlagi poslovnika.
Za vodenje pisarne lahko predsedstvo na predlog upravnega odbora imenuje vodstvo pisarne.

31. člen: Finančne pristojnosti
Za odobritev izdatkov, ki niso predvideni v proračunu, imajo organi društva naslednje pristojnosti:
a)
znesek v višini do 10.000 CHF odobri pisarna,
b)
znesek v višini do 50.000 CHF odobri upravni odbor,
c)
znesek v višini do 100.000 CHF odobri predsedstvo,
d)
višje zneske pa odobri skupščina delegatov.

32. člen: Pravica do podpisovanja
Pravico do podpisovanja dodeli upravnemu odboru oz. vodstvu pisarne ob njegovi izvolitvi oz.
imenovanju pristojni organ.

4. poglavje: Spreminjanje in tolmačenje statuta
33. člen: Spreminjanje statuta
Skupščina delegatov lahko z dvotretjinsko večino glasov navzočih delegatov sprejme spremembe
statuta. O besedilu predlagane spremembe statuta morajo biti obveščeni vsi redni člani najpozneje
osem tednov pred skupščino delegatov.

34. člen: Tolmačenje statuta
Če se pojavijo razlike v tolmačenju statuta, so enakovredni vsi uradni jeziki CIPRE. Če si različne
jezikovne različice na določenem mestu nasprotujejo, tolmači upravni odbor ustrezno mesto
smiselno, pri čemer upošteva vse jezikovne različice statuta.
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5. poglavje: Razpustitev in prenehanje delovanja
35. člen: Razpustitev
Za razpustitev CIPRE International je potreben sklep skupščine delegatov z dvotretjinsko večino
glasov navzočih delegatov. Ustreznega predloga ni mogoče sprejeti kot dopolnitve dnevnega reda.

36. člen: Prenehanje delovanja
Istočasno s sklepom o razpustitvi je treba odločati o likvidaciji morebitnih premoženjskih vrednosti.
To premoženje preide na organizacijo, ki izvaja podobno dejavnost in za katero veljajo davčne
ugodnosti.

6. poglavje: Začetek veljavnosti
Ta statut začne veljati 22. septembra 2005, s tem pa preneha veljati različica besedila z dne 25.
septembra 1997 Statuta z dne 5. maja 1952.
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