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Nominacije za alpsko arhitekturno nagrado
za leto 2017
Švica in Lihtenštajn bosta – po letih 2010, 2013 in 2015 – tokrat že četrtič
organizirala natečaj za mednarodno nagrado za trajnostno prenovo in gradnjo
v Alpah – »Constructive Alps«, namenjeno projektom trajnostne gradnje in
prenove širom po alpskem prostoru, zglednih z vidika trajnostnosti in estetike.
Strokovna žirija je v drugi krog natečaja uvrstila 30 projektov, med njimi tudi
dva iz Slovenije. Nagradni sklad znaša 50.000 evrov.
Mednarodna arhitekturna nagrada za trajnostno gradnjo in prenovo v Alpah –
"Construcitve Alps« utrjuje mostove med drţavami alpskega loka. Nagrada
predstavlja enega od bistvenih prispevkov k uresničevanju Alpske konvencije in
Akcijskega načrta za podnebje (glej opis spodaj) ter spodbuja razmislek o konceptih
prenove, gradnje in arhitekturno-umetniške ustvarjalnosti. Strokovna ţirija je izmed
268 prijavljenih projektov iz vseh alpskih drţav izbrala 30 najprepričljivejših ter
izvajalce nominiranih projektov povabila k prijavi v drugi krog natečaja. Člani in
članice ţirije so pri ocenjevanju natečajnih prispevkov upoštevali energijsko varčnost
ter ekološki, ekonomski, druţbeni in kulturni vidik trajnostnosti.
V prihajajočih tednih bodo obiskali projektante in projektantke ter si na samih krajih
ogledali izvedbe projektov. Med nominirance so uvrstili pester izbor raznolikih tipov
stavb in kompleksov, kot denimo otroški vrtec in osnovno šolo v Brandu (A) v
Predarlski, poslopje vinarne Schmidt v Wasserburgu pri Lindauu (D) ali zgradbo
turistično-informacijskega centra Maison Commune du Lac d‘Aiguebelette v
Nancesu (F). Med nominirane prispevke sta bila uvrščena tudi dva projekta iz
Slovenije, in sicer zimska soba na Kaninu oz. bivak Slavka Svetičiča Slavca (delo
arhitekte Špele Videčnik), postavljen v neposredni bliţini Doma Petra Skalarja na
Kaninu, in prenovljena domačija Vrlovčnik (avtorjev Roka Ţnidaršiča, Jerneje Fischer
Knap in Ţige Ravnikarja) nad dolino Matkovega kota v povirju Savinje v KamniškoSavinjskih Alpah. Strokovna ţirija bo nominirane projekte ocenjevala ob upoštevanju
strogih trajnostnostnih meril, med katera sodijo povezava z omreţjem javnega
prometa, izbor okoljsko neoporečnih (ekoloških) in lokalnih gradbenih materialov,

kulturna vrednost stavb in prispevek projektov h kakovosti ţivljenja uporabnikov in
uporabnic.
Nagrajenci in nagrajeni projekti bodo razglašeni na svečani podelitvi ob otvoritvi
potujoče razstave »Constructive Alps 2017«, dne 20. oktobra 2017 v Švicarskem
planinskem muzeju (Alpines Museum der Schweiz) v Bernu. Najimenitnejši projekti
bodo predstavljeni tudi v katalogu, ki bo izšel kot priloga k posebni izdaji arhitekturne
revije Hochparterre.

Constructive Alps
Švica in Lihtenštajn bosta po letih 2010, 2013 in 2015 tudi v letu 2017 organizirala
natečaj za mednarodno nagrado za trajnostno prenovo in gradnjo v Alpah –
»Constructive Alps«. Sredstva za nagradni sklad bosta prispevala Zvezni urad
Švicarske konfederacije za prostorski razvoj (Schweizer Bundesamt für
Raumentwicklung) – ARE in Urad za okolje Kneţevine Lihtenštajn (Amt für Umwelt
des Fürstentums Liechtenstein). Nagrada, ki predstavlja sinonim za sodelovanje med
ministrstvi, izobraţevalnimi in kulturnimi ustanovami ter nevladnimi organizacijami, je
namenjena uveljavljanju območja Alp kot vzorčne regije na področju varstva
podnebja. Univerza v Lihtenštajnu zagotavlja strokovno pomoč ţiriji pri ocenjevanju
gradbenih projektov. Mednarodna komisija za zaščito Alp (CIPRA International)
zagotavlja tehnično in organizacijsko podporo pri izvedbi natečaja. Strokovna ţirija
bo izbrala tri projekte, ki si bodo razdelili nagradni sklad v višini 50.000 evrov in
podelila posebne pohvala projektom, ki bodo uteleševali načela in duh trajnostnosti.
Alpska konvencija in Akcijski načrt za podnebje v Alpah
Alpska konvencija je v svetovnem merilu prva pravno zavezujoča mednarodna
pogodba o trajnostnem razvoju ene od gorskih regij. Okvirno konvencijo je leta 1991
podpisalo osem alpskih drţav in Evropska unija. Izvajanje konvencije podrobneje
ureja osem protokolov. Osem alpskih drţav in Evropska unija je sprejelo Akcijski
načrt za podnebje v Alpah, katerega cilj je uveljavitev Alp kot vzorčnega območja na
področju blaţitve in prilagajanja podnebnim spremembam. Mednarodna arhitekturna
nagrada »Constructive Alps« predstavlja prispevek Švice in Lihtenštajna k
uresničevanju vodil Alpske konvencije in Akcijskega načrta za podnebje v Alpah.
Kontakt
Silvia Jost, vodja Sluţbe za mednarodno sodelovanje, Švicarski zvezni urad za
prostorski razvoj (ARE), tel.: +41 (0) 58 462 06 25
Povezave
www.constructivealps.net/sl/

