
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporočilo za medije Bern/Vaduz, 14.01.2020 

 
 

»Constructive Alps« – iskanje prelomnih 
projektov trajnostne gradnje in prenove 
 

Švicarska konfederacija in Kneževina Lihtenštajn že petič razpisujeta natečaj 

za mednarodno arhitekturno nagrado »Constructive Alps«, namenjeno zgled-

nim projektom trajnostne gradnje in prenove vsepovsod v alpskem prostoru. 

Rok za oddajo natečajnega prispevka je 14. marec 2020. Sredstva za nagradni 

sklad v višini 50.000 evrov bosta tudi tokrat prispevala Zvezni urad Švicarske 

konfederacije za prostorski razvoj (Schweizer Bundesamt für Raumentwick-

lung) – ARE in Urad za okolje Kneževine Lihtenštajn (Amt für Umwelt des Fürs-

tentums Liechtenstein). 

 

Osrednji namen arhitekturne nagrade »Constructive Alps« je oveščanje javnosti o 

pomenu preudarnega rokovanja s podnebjem, krajino in gradbeno kulturo. V priho-

dnosti bo namreč kakovost življenja odvisna predvsem od celovite prenove in gradnje 

v skladu z načeli trajnostnega razvoja. V okviru petega natečaja za mednarodno arhi-

tekturno nagrado bodo tako v ospredju lokalni oz. regionalni pristopi, ki kanijo zazna-

movati alpsko arhitekturo v novem desetletju.  

 

Zvezni urad Švicarske konfederacije za prostorski razvoj (Schweizer Bundesamt für 

Raumentwicklung) – ARE in Urad za okolje Kneževine Lihtenštajn (Amt für Umwelt 

des Fürstentums Liechtenstein) sta omenjeno nagrado prvič podelila leta 2011. Stro-

kovna žirija je že tedaj izpostavljala raznolikost prispevkov in nagradila najrazličnejše 

vrste gradenj – kakor stanovanjske stavbe, večnamenske objekte ali gorske koče. 

Uvodoma so bili v ospredju energetska učinkovitost in okolju prijazni gradbeni materi-

ali. Ker pa naj bi trajnostne gradnje zaznamovalo še veliko več lastnosti, pa sta bila 

ob naslednjih natečajih v ospredju tudi vpliv estetskega vidika na umeščenost v o-

kolje in prispevek k razvoju lokalne arhitekturne dediščine.   

 

Rdeča nit tokratnega natečaja bo ob novogradnjah znova domiselni projekti prenove, 

temelječi na energetski učinkovitosti in preudarni rabi virov, kot tudi koncepti krea-

tivne ponovne uporabe oz. materialov (t. i. »upcycling«). Tudi družbeni in socialni 

vidik – povezano z različno tematiko, kot tudi da se ceni kakovost zgoščenosti gra-

denj na posameznih območjih ali vključenost lokalnega prebivalstva – 

,  bosta vnovič sodila med temeljna merila, po katerih bo presojala strokovna žirija.   

Arhitekte, arhitektke, investitorje in investitorke, načrtovalci in načrtovalke, ki bi želeli 

oz. želele sodelovati pri natečaju za mednarodno arhitekturno nagrado »Constructive 



 

 

 

 

 

 

Alps«, prosimo, da svoje projekte prijavijo prek spodnje spletne povezave. Rok za 

oddajo natečajnih prispevkov je 14. 3. 2020.    

 

Povezava 

Natečaj: www.constructivealps.net/sl/udelezba/   

 

Kontakt 

Marc Pfister, strokovni referent Zveznega urada Švicarske konfederacije za pros-

torski razvoj ARE za mednarodno sodelovanje 

marc.pfister@are.admin.ch, +41 58 462 40 60 

 

Sekretariat arhitekturne nagrade »Constructive Alps« 

Magdalena Holzer, vodja projektov pri organizaciji CIPRA International 

Magdalena.holzer@cipra.org, +423 237 53 13 

 

 

Constructive Alps 

Švica in Lihtenštajn – po letih 2010, 2013, 2015 in 2017 – tudi v letu 2020 razpisujeta 

natečaj za mednarodno nagrado za trajnostno gradnjo in prenovo v Alpah. Natečaj 

bo potekal pod okriljem Švicarskega zveznega urada za prostorski razvoj (ARE). 

Omenjena nagrada je tudi sinonim za sodelovanje med ministrstvi, izobraževalnimi in 

kulturnimi ustanovami ter nevladnimi organizacijami. Univerza v Lihtenštajnu med-

narodni žiriji zagotavlja strokovno pomoč pri presoji kakovosti in ocenjevanju izvedbe 

gradbenih projektov. Potujočo razstavo, na kateri se bo javnosti predstavilo okoli 30 

odlikovanih projektov trajnostne gradnje oziroma prenove, bodo organizirali sodelavci 

in sodelavke Švicarskega planinskega muzeja v Bernu. Omenjeni projekti bodo pred-

stavljeni tudi v posebni izdaji švicarske strokovne revije za arhitekturo Hochparterre, 

ki bo izšla jeseni 2020. Mednarodna organizacija za zaščito Alp (CIPRA International) 

zagotavlja tehnično in organizacijsko podporo pri izvedbi natečaja.  
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