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Nominacije za alpsko arhitekturno nagrado za leto 2015
Švica in Lihtenštajn že tretjič prirejata natečaj za mednarodno arhitekturno nagrado
Constructive Alps. Nagrada je namenjena projektom gradnje in prenove, prepričljivih z
vidika estetike in trajnosti, na območju Alp. Strokovna žirija je v drugi krog natečaja
uvrstila 32 projektov.
Strokovna žirija natečaja za mednarodno arhitekturno nagrado Constructive Alps je izmed
več kot 350 prijavljenih projektov iz vseh alpskih držav izbrala 32 najprepričljivejših ter
izvajalce nominiranih projektov povabila k prijavi v drugi krog natečaja. Nagrada Constructive
Alps je med drugim tudi prispevek Švice in Lihtenštajna k uresničevanju Alpske konvencije in
Akcijskega načrta za podnebje v Alpah (gl. besedilo v okviru). V drugi krog se je uvrstilo 11
projektov iz Švice, 9 projektov iz Avstrije, 5 projektov iz Italije, po 2 projekta iz Francije,
Nemčije in Slovenije ter 1 projekt iz Lihtenštajna. V skladu s pogoji natečaja je žirija v drugi
krog uvrstila projekte trajnostne gradnje oziroma prenove. Nekateri od projektov zadevajo
razširitve obstoječih stavb, nekateri pa tudi celotno nadomestitev že obstoječih gradenj.
Ravnanje z obstoječimi objekti je ključnega pomena pri varovanju podnebja. Zgradbe iz 60-ih
in 70-ih let 20. stoletja porabijo šestkrat ali celo do sedemkrat več energije kot sodobne
pasivne hiše.
Preporod vasi
Rdeča nit, ki povezuje večino izbranih projektov, je preporod alpskih vasi. Tako le peščica
izbranih projektov, kot denimo stavba Univerze v Innsbrucku (Avstrija) in otroški vrtec v
Dornbirnu (Avstrija), izhaja iz mestnega okolja. »Strokovna žirija pozdravlja in izpostavlja
novogradnjo in prenovo v vaseh kot pomemben prispevek k trajnostnosti. Na območju Alp je
moč zaslediti številne že obstoječe objekte, ki bi jih lahko uporabljali na drugačen način in
posledično koristili trajneje,« meni predsednik strokovne žirije Köbi Gantenbein. Zato je žirija
v ožji izbor uvrstila prenovljene turistične gradnje, kot denimo v gostišče preoblikovano
meščansko hišo v Valendasu (kanton Graubünden, Švica), stan in pet hlevov Planina v
Tolminu (Slovenija), stanovanjsko hišo Pölt v Welsbergu (Italija) ter kompleks sedmih
kamnitih vaških hiš Ghesc v kraju Montecrestese (Italija).
Novogradnje povezujejo vidik trajnostnosti in estetike
K preporodu vasi prispevajo tudi novogradnje. Preprost otroški vrtec v Muntlixu (Avstrija) je
denimo v celoti zgrajen iz lesa, pridobljenega iz gozda, ki pripada lokalni skupnosti. Coldrerio
(kanton Tessin, Švica) je oplemenitila nova stavba čistih oblik iz ilovice, volne in lesa, kjer
domuje tamkajšnja biotehniška šola. V majhni vasi pri Trentu (Italija) se novi osrednji objekt
turistične kmetije zliva s pristno krajino.
V prihajajočih mesecih bo strokovna žirija opravila tudi terenske oglede nominiranih
projektov. Na samih krajih bo preverila, koliko energije je bilo porabljene za gradnjo oziroma

prenovo, koliko energije se porablja pri uporabi novogradenj oziroma prenovljenih stavb ter
kolikšen energetski vložek bi bil potreben za morebitno odstranitev vsakokratnega objekta.
Strokovna žirija se osredotoča na vprašanje vpliva objektov na neposredno okolje in
prebivalce ter na vprašanje rabe tal in uporabljenih tehnologij. Nagrajenci in nagrajeni
projekti bodo razglašeni na svečani podelitvi ob otvoritvi potujoče razstave Constructive Alps
2015, dne 30. oktobra 2015 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 sta – po letu 2010 in 2013 – tudi v letu 2015 skupaj razpisala mednarodno
nagrado za trajnostno prenovo in gradnjo v Alpah – Constructive Alps, ki naj bi pripomogel, da bi Alpe
postale zgledna regija na področju varstva podnebja. Nagrada je tudi sinonim za sodelovanje z
ministrstvi, izobraževalnimi in kulturnimi inštitucijami ter nevladnimi organizacijami. Pomoč članom
mednarodne žirije pri ocenjevanju kakovosti objektov, ki se potegujejo za nagrado, zagotavlja
Univerza v Lihtenštajnu, potujočo razstavo, na kateri se bo javnosti predstavilo okoli 30 nagrajenih in
podnebju najprijaznejših objektov, pa so zasnovali v Švicarskem planinskem muzeju v Bernu. Ob tej
priložnosti bo na voljo tudi razstavni katalog, ki bo izšel kot posebna številka ugledne revije za
arhitekturo Hochparterre. Pri izvedbi natečaja Constructive Alps sodeluje tudi Mednarodna komisija za
varstvo Alp (CIPRA), ki skrbi za strokovno in organizacijsko pomoč.
Uresničevanje Alpske konvencije
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 držav in
Evropska unija. Izvajanje konvencije podrobneje ureja osem protokolov. Poleg tega so se države s
sprejetjem Akcijskega načrta za podnebje zavezale k izvajanju ukrepov in zagotavljanju potrebnih
sredstev, saj naj bi Alpe postale vzorčna regija na področju blaženja podnebnih sprememb in
prilagajanja nanje. Pomembno vlogo pri tem imata trajnostna prenova in gradnja, saj se v Alpah
tretjina koristne energije porabi za gradnjo, ogrevanje in odstranjevanje stavb. Natečaj Constructive
Alps 2015 je prispevek Švice in Lihtenštajna k uresničevanju Alpske konvencije, Akcijskega načrta za
podnebje in rezultat Platforme za energijo, ene od tematskih delovnih skupin Alpske konvencije.
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Povezave:
Fotografije nominiranih projektov, primerne za tiskanje, so v digitalni obliki objavljene
na naslednjih spletnih straneh:
www.constructivealps.net/sl/za-medije
www.alpconv.org

