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Konstruktivne Alpe/Constructive Alps 2020: 
podnebno ozaveščena kultura gradnje na 
območju Alp 

Švica in Lihtenštajn bosta 6. novembra 2020 že petič podelila mednarodno 

arhitekturno nagrado za trajnostno gradnjo in prenovo na območju Alp 

Konstruktivne Alpe/Constructive Alps. Strokovna žirija je tokrat pregledala 328 

projektov in izbrala deset najboljših.. 

Strokovna žirija Konstruktivne Alpe/Constructive Alps je nagradila deset stavb, za 

gradnjo oziroma prenovo katerih so arhitekti in arhitekte s posebno skrbnostjo izbrali 

naravne vire in upoštevali gradbeno tradicijo alpskega prostora. Izbrani projekti so 

namreč lep primer, kako lahko arhitektura združuje estetsko kakovost in ‘zdravo 

pamet’ pri upoštevanju zahtev varstva podnebja. Prvi trije nagrajenci – biotehniški 

šolski center v St. Gallnu, montažna hala v Vorarlbergu in prenovljeno gorsko 

gostišče v Glarusu – si delijo nagradni sklad v višini 50.000 evrov. Poleg tega je letos 

prvič med prijavljenimi projekti svojega zmagovalca izbrala tudi javnost. 

Prvo nagrado je strokovna žirija podelila biotehniškemu šolskemu središču (2019) v 

Salezu v kantonu St. Gallen. Slednji je v projektu skupaj z arhitektom Andyjem 

Sennom postavil nova merila glede učinkovitega odzivanja na podnebne spremembe. 

Projekt je žirijo prepričal, saj dosledno in inteligentno upošteva načelo 

nizkotehnološke izdelave, tj. karseda enostaven način gradnje za dolgo življenjsko 

dobo. Druga nagrada odhaja v vorarlberški Reuthe, prejela pa jo je novogradnja 

montažne hale (2017) mizarskega podjetja Zimmerei und Tischlerei Kaufmann. 

Objekt, ki stoji ob robu Bregenškega gozda, je primer stavbe s predalčno nosilno 

konstrukcijo iz bukovine, nameščeno na betonske nosilce. Neobičajna nosilna 

konstrukcija omogoča ploščato obliko hale, obenem pa predstavlja najvišjo leseno 

arhitekturo v Alpah. Tretjo nagrado je strokovna žirija namenila prenovljenemu 

gorskemu gostišču Ortstockhaus v Braunwaldu. Objekt, ki ga je leta 1931 projektiral 

glaruški arhitekt Hans Leuzinger, velja za ikono med stvaritvami sodobne arhitekture 

v Alpah. Arhitekti so se prenove lotili z veliko mero spoštovanja do spomeniško 

zaščitenega objekta. Na 1772 metrih nadmorske višine je tako zrasla stavba, ki je 

odličen zgled uresničevanja trajnostnega razvoja turizma. 



  

 

 

S podelitvijo nagrade Konstruktivne Alpe/Constructive Alps 2020 prispevata Švica in 

Lihtenštajn k uresničevanju določb Alpske konvencije in Akcijskega načrta za podnebje. 

Alpska konvencija je, gledano v svetovnem merilu, prvi mednarodnopravno zavezujoči 

sporazum o uveljavljanju načel trajnostnega razvoja na območju neke gorske regije. 

Osem alpskih držav in Evropska unija so skupaj sprejeli tudi Akcijski načrt za podnebje, 

z izvajanjem katerega bodo Alpe predvidoma postale vzorčna regija pri izvajanju 

varstva podnebja in prilagajanja podnebnim spremembam. Med švicarskim 

predsedovanjem Alpski konvenciji bodo v ospredju teme, kot so podnebje, trajnostna 

mobilnost, politika preusmerjanja prometa s cest na železnico in alpska mesta, kakor 

tudi okrepitev sodelovanja v alpskem prostoru.  

Zmagovalni projekt po izboru javnosti: 

V okviru letošnjega razpisa nagrade Konstruktivne Alpe/Constructive Alps se prvič 

predstavlja tudi zmagovalec po izboru javnosti, ki je lahko svoj glas namenila enemu 

od prijavljenih projektov. Najvišje število glasov je prejel kongresno-prireditveni center 

v italijanskem Agordu, ki sta ga projektirala Studio Botter in Studio Bressan. Lesena 

konstrukcija objekta se tukaj mojstrsko prepleta z regionalno gradbeno tradicijo, 

veličina koncepta gradnje pa se nanaša na lepoto dolomitske pokrajine, ki tako 

postane ključna tema. 

Nagrade in zmagovalni projekt po izboru javnosti 

Nagrajeni projekti: 

▪ dom skupnosti sv. Uršule, Brig, Švica, 

▪ gostišče Hergiswald, Kriens. Švica, 

▪ gospodarsko poslopje Josefa Weissa, Dornbirn, Avstrija 

▪ domačija Gugg, Brannenburg, Nemčija, 

▪ Contrada Bricconi, Oltressenda Alta, Italija, 

▪ Immeuble Le Solaris, Grenoble, Francija, 

▪ gorska kapela Kendlbruck, Ramingstein, Avstrija. 

 

Zmagovalni projekt po izboru javnosti: 

▪ kongresno-prireditveni center, Agordo, Italija. 

 

10 let mednarodne arhitekturne nagrade Konstruktivne Alpe/Constructive Alps 
Svoja vrata bo 24. novembra 2020 odprla razstava Konstruktivne Alpe/Constructive 
Alps – gradnja za podnebje, ki bo na ogled do konca maja 2021 v Švicarskem 
planinskem muzeju v Bernu.* Ob desetletnici nagrade Konstruktivne 
Alpe/Constructive Alps se na razstavi ne bodo predstavili le nominirani in nagrajeni 
projekti, temveč bo pozornost posvečena tudi odličnim projektom, ki so se za nagrade 
potegovali na dosedanjih razstavah. Poleg tega bo 9. in 10. junija 2021 v okviru 
švicarskega predsedovanja Alpski konvenciji potekala konferenca o trajnostni prenovi 
in gradnji v St. Gallnu. 
*Zaradi pandemije koronavirusne bolezni lahko pri zgornjih datumih pride do sprememb. Vse 
informacije za obiskovalce so objavljene na spletni strani Švicarskega planinskega muzeja. 

 



  

 

 

 
Povezavi: 

www.constructivealps.net 

www.are.admin.ch/are/de/home/laendliche-raeume-und-berggebiete/internationale-

zusammenarbeit/alpenkonvention.html   

Kontaktna oseba za morebitna vprašanja: 

Alexis Kessler, znanstveni sodelavec, Oddelek za mednarodne zadeve, Zvezni urad 

za prostorski razvoj, tel.: +41 58 483 93 23, alexis.kessler@are.admin.ch 

http://www.constructivealps.net/
https://www.are.admin.ch/are/de/home/laendliche-raeume-und-berggebiete/internationale-zusammenarbeit/alpenkonvention.html
https://www.are.admin.ch/are/de/home/laendliche-raeume-und-berggebiete/internationale-zusammenarbeit/alpenkonvention.html

