
Društvo »Alpsko mesto leta« 

Poročilo o dejavnosti in letni obračun za leto 2020 
 

Uvod 

Tudi društvo »Alpsko mesto leta« v letu 2020 ni bilo nobena izjema. Pandemija covida-19 je močno prizadela njegovo dejavnost. Ker člani niso 
mogli potovati ali se srečevati, sta bila mednarodno sodelovanje in izmenjava otežena. Mestne občine v vseh državah so se močno trudile, da bi 
prebivalcem nudile možnost najti pot iz krize. Obdobje predsedovanje društvu predsednika Thierryja Billeta je bilo predčasno prekinjeno, ker pri 
volitvah na občinski ravni v Franciji, ki so se odvijale sredi krize zaradi covida-19 v svojem mestu Annecy ni bil na novo izvoljen. Nato sta oba 
podpredsednika, Uroš Brežan in Ingrid Fischer, izjavila, da sta pripravljena delovati kot vršilca dolžnosti predsednika od skupščine društva dne 
11. decembra 2020. Tudi če je bilo delo na daljavo hitro vzpostavljeno, je bilo delo tajništva zaradi pandemije močno prizadeto, kot povsod na 
svetu. 

Nekatere dejavnosti so bile odpovedane, na primer skupščina, ki je bila predvidena za 24. april 2020 v Tolminu v Sloveniji, ali konferenca o 
kakovosti zraka, predvidena za 3. in 4. junij v Annecyju v Franciji.  

Kljub temu je društvo lahko po prilagoditvah in prestrukturiranju obdržalo vrsto dejavnosti, npr. spletne dogodke (konferenca ALPACA o 
komunikaciji in podnebnih spremembah, spletno delavnico o udeležbi mladih, uvodni seminar z mestom Biella, 2. skupščino društva in alpski 
teden 2020). V tem letu smo razvili tudi dva nova projekta (»Podnebni ukrepi v alpskih mestih« in Alpe 2030) in povsem prenovili spletno stran 
društva (www.alpenstaedte.org). 

Nova usmeritev dejavnosti je društvu omogočila zmanjšanje izdatkov v letu 2020. Nekatere dejavnosti, ki jih ni bilo mogoče izvesti leta 2020, bodo 
predvidoma spet izvedene v letu 2021 ali 2022. 
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Društvene dejavnosti na spletu 

V letu 2020 so se dejavnosti društva odvijale na spletu. To 
so bili predvsem devet sestankov 
predsedstva, obe skupščini, zaključek 
programa Morbegna, alpskega mesta 
leta 2019, in sprejem Bielle, novega 
alpskega mesta leta 
2021.  

Več o društvenih 
dejavnostih: 

https://www.alpenstaedte.org/verein/ 
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Projekti in dogodki v letu 2020 
Društvo »Alpsko mesto leta« si prizadeva, da s projekti in z 
dogodki pospešuje ekološko preobrazbo včlanjenih mest ter da 
v njih širi konkretne in inovativne rešitve. V letu 2020 je 
društvo s projekti in z dogodki podprlo 
prizadevanja včlanjenih mest za biotsko 
raznovrstnost, kakovost in zraka in glede 
podnebnih sprememb. 
 
Več informacij o 
projektih društva boste 
našli na naslovu 

https://www.alpenstaedte.org/aktivitaeten/ 
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Letni obračun 2020 

V letu 2020 je bil pooblaščeni revizor podjetje HIRSCHER & SPRINKART Steuerberater, 
Wirtschaftsprüfer – PartG mbB. Preverilo je računovodske izkaze in letni obračun. To sodelovanje 
poteka zelo pozitivno ter omogoča profesionalne in preproste postopke. 

 

Prihodki 

Članarine 

Vsi člani so poravnali članarino, kar v celoti znaša 97.300 € . Dodatno je 12 včlanjenih mest plačalo 
enkratni znesek v višini 950 € (vsega skupaj 11.400 €) za sofinanciranje obnove spletne strani 
društva, ki je ni bilo mogoče pokriti iz rednih proračunskih sredstev društva.  

 

Subvencije 

V letu 2020 sta število projektov in višina projektnih subvencij nekoliko višja od tistih v letu 2019, 
vendar pa v podobnem obsegu. 

Društvo je v letu 2020 prejelo subvencije za naslednje projekte: Alpski teden 2020, Kakovost zraka in 
Alpe 2030. Subvencije so znašale 61.484,80 €. 

Financerji so bili: regija Bourgogne-Franche-Comté, regija Provence-Alpes-Côté-d'Azur, mesto Nizza, 
občina Passy. 

 

Odhodki 

Stroški v zvezi s projektom 

Odhodki za projekt so v letu 2020 znašali 68.837,41 €, kar pomeni, da so rahlo presegli prihodke. 
Razliko v višini 7829,05 € smo pokrili z namenskimi rezervami za leto 2020, kar smo kot predvideno 
porabili za pripravljanje konference o kakovosti zraka (glejte odstavek o rezervacijah na str. 2). Alpski 
teden 2020 je bila največja postavka pri odhodkih, na drugem mestu je bil projekt o kakovosti zraka. 

Konferenca o kakovosti zraka, ki smo jo pripravljali že od leta 2019, naj bi se odvijala junija 2020. 
Zaradi pandemije covida-19 in zaprtja države spomladi 2020 je bila odpovedana. Ker so pripravljalna 
dela že stekla, so nastali tudi stroški. Ta dogodek je predviden za leto 2021 ali 2022. 

Razvoj projekta sta izvedla OXALIS Scop S.A. in CIPRA International v okviru mandata sekretariata. V 
letu 2020 je sekretariat razvil projekt »Climate Action in Alpine Towns« (Podnebno ukrepanje v 
alpskih mestih) in s tem prispeval k razvoju projekta »Alps 2030« (Alpe 2030). 
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Poleg tega je društvo CIPRO International in OXALIS Scop SA zadolžilo za obnovo spletne strani, za 
organizacijo konference o kakovosti zraka, za začetek projekta Alpe 2030 in za pripravo odbora 
mladih v društvu.  

 

Drugi odhodki 

Drugi odhodki v letu 2020 v višini 80.895,01 € obsegajo upravljanje, delo z javnostjo, delo v gremijih 
in dogodke zunaj projektov. 

Glavna postavka zajema pisarno. Sredstva za dejavnosti, ki sta jih izvedli OXALIS Scop SA in CIPRA 
International, so za leto 2019 znašala 60.000 € (sklep druge skupščine leta 2018). To vključuje 
izdatke za telefon, pisarno in druge tekoče stroške, kot so kopije. Vsebovani so tudi potni stroški in 
dnevnice sodelavcev in sodelavk CIPRE in OXALISA ter stroški poštnin. 

Druga največja postavka v tej kategoriji v letu 2020 je bila spletna stran, ki smo jo v celoti obnovili, 
kar je povzročilo stroške v višini 14.912,20 €, da bi pokrili stroške za oblikovalce spletne strani, 
prevode in dodatne usklajevalne naloge za CIPRO International in OXALIS Scop SA. 

Na drugi strani so bili stroški gremijev zaradi pandemije covida-19 znatno nižji kot v prejšnjih letih, 
ker smo tudi stroške za tolmačenje druge skupščine decembra 2020 pokrili iz proračunskih sredstev 
alpskega tedna. 

 

Povzetek 

Društvo »Alpsko mesto leta« leto 2020 zaključuje s prihodki v višini 170.184,80 € in z odhodki v 
višini 149.732,42 € ter s prenesenim izidom v višini 5463,99 €. Ta znesek je treba porabiti v dveh 
letih po koncu proračunskega leta.  

Rezerve 

Na podlagi dogodkov, odpovedanih ali preloženih zaradi pandemije covida-19, določenih odhodkov 
v letu 2020 ni bilo, kar je privedlo do izida pred porabo rezerv v višini 20.452,38 €. V letu 2020 smo 
porabili namenske rezerve v višini 7829,05 € za odhodke v zvezi s pripravljanjem konference o 
kakovosti zraka. 6964,82 € je znašal dobropis za namensko rezervo, da bi pokrili nekatere stroške, ki 
smo jih prenesli iz leta 2020 v leto 2021 (za spletno stran, dokončanje dejavnosti za Alpski teden 
2020). 15.870,62 € je bilo oblikovanih za proste rezerve (po točki 3, 1. odst. 62. čl. Zakona o dajatvah 
– AO), ki jih društvo lahko v prihodnje porabi za statutarne dejavnosti. 

Z upoštevanje porabe rezerv se izid oblikuje, kot je navedeno v nadaljevanju: 

 

Izid pred porabo rezerv  20.452, 38 € 

Poraba/odvzem vezanih rezerv  7829,05 € 
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Poslovni izid po porabi vezanih rezerv  28.281,43 € 

Oblikovanje namenske rezerve  –6946,82 € 

Oblikovanje proste rezerve  –15.870,62 € 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

Prenos, izid  5463,99 € 

 


