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Posoški razvojni center (PRC) je edini slovenski partner v projektu AlpBC, ki razvija kulturo gradnje kot prednost regionalne
identitete v smislu:
• spodbujanja trajnostne gradnje v povezavi z zaprtimi sistemi
gospodarskega kroga (domači trgi, temelječi na sodelovanju
samostojnih podjetnikov, malih in srednje velikih podjetij na
območju več občin);
• pilotnih aktivnosti, ki so povezane z regionalnim razvojem in
prenosom inovativnih praks v alpskem prostoru na samostojne
podjetnike, mala in srednja podjetja;
• izobraževalnih delavnic za podporo pilotnim aktivnostim in prenosom znanja ter izkušenj za krepitev konkurenčnosti;
• transnacionalnega povezovanja, ki prispeva k trajnostnemu
razvoju Evropske unije in podnebnim ter energetskim ciljem v
gradbenem sektorju.

O projektu
Posoški razvojni center želi približati ponudbo trajnostnih gradbenih materialov in storitev (gradbena in
obrtniška dela, projektiranje ter svetovanje) vsem, ki
se odločajo za prenovo obstoječih objektov ali novogradnjo. Zato vabimo ponudnike omenjenih materialov in
storitev v alpskem delu zahodne Slovenije ter širše, da
na predpisanem obrazcu predstavite svojo ponudbo,
ki jo bomo v skladu s prostorskimi in finančnimi zmožnostmi brezplačno vključili v KATALOG PONUDNIKOV,
ki bo del priročnika o trajnostni gradnji.
Obrazec za predstavitev ponudbe je dosegljiv na spletni
strani Posoškega razvojnega centra:
www.prc.si/razpisi/jp-prirocnik-o-trajnostni-gradnji.

AlpBC – Capitalising knowledge on Alpine Building Culture by performing regional smart planning and consultancy strategies for sustainable
development and closed loop economies in the Alpine Space • Trajanje
projekta: 1. 9. 2012–30. 6. 2015 • Vrednost projekta: 2.891.878 evrov
• Financiranje: 76-odstotno sofinanciranje Evropske unije (ESRR – program Alpine Space) • Spletna stran: www.alpbc.eu • Vodilni partner:
Handwerkskammer für München und Oberbayern (DE) • Projektni partnerji: • Leibniz Universität Hannover, Universitätprofessur für Regionales Bauen und Siedlungsplanung (DE), • Research Studios Austria
Forschungsgesellschaft mbH – Studion iSPACE (AT), • Energieinstitut
Vorarlberg (AT), • Landesinnung Bau, Wirtschaftskammer Salzburg,
Sparte Gewerbe und Handwerk (AT), • Chambre de Commerce et
d'Industrie de la Drôme – Neopolis (FR), • Posoški razvojni center (SI),
• Ente Regionale per I Servizi all'Agricoltura e alle Foreste, Struttura
Azioni Integrate Montagna e Ricerca Applicata (IT), • Finaosta S.p.A.
– Finanzaria Regionale della Valle d'Aosta – Direzione Studi e Assistenza alle Imprese – Servizio COA energia – Ufficio Rendimento
Energetico Edilizia (IT), • Regione Veneto – Direzione Urbanistica e
Paesaggio (IT), • Tis Techno Innovation South Tyrol S.c.P.A. (IT), • Regione Piemonte – Direzione Programmazione strategica, Politiche territoriali ed Edilizia (IT)

Opis ponudbe nam pošljite na predpisanem obrazcu
do ponedeljka, 12. maja 2014, na elektronski naslov
patricija.rejec@prc.si.
Za vsa dodatna pojasnila in informacije glede vključitve v katalog pokličite Patricijo Rejec (05/38-41-506)
ali Matejo Kutin (05/38-41-502).
Objava v katalogu je za vse ponudnike brezplačna.

Zgibanka je izšla v okviru projekta AlpBC, ki je v okviru programa Alpine Space sofinanciran s strani
Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izdal: Posoški razvojni center. Besedilo: Patricija Rejec in
Mateja Kutin. Jezikovni pregled: Polona Baša Hadalin. Fotografije: Ana Hawlina, Mateja A. Leskovar, Blaž Jereb, Patricija Rejec, arhiv Tolminskega muzeja. Oblikovanje, priprava in tisk: Gaya d.o.o..
Kobarid, april 2014
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Ljudje v alpskem prostoru so se
morali prilagoditi podnebnim in
drugim geografskim razmeram,
da so lahko preživeli.
Gradbena znanja, veščine,
materiali ..., ki so jih razvijali skozi
stoletja, so nam danes še
dostopni. Če jih želimo ohraniti,
uporabljati in razvijati tudi v
prihodnje, jih moramo uskladiti z
izzivi trajnosti in potrebami
današnjih prebivalcev tega
prostora.

Zakaj
trajnostna
gradnja?
Trajnostna gradnja v prvi vrsti
pomeni pravilno izbiro materialov
in izvedbo. Pri tem je
najpomembnejše, da izvajalci v
času načrtovanja, izbire
materialov, gradnje, obratovanja
in odstranitve sledijo načelu
skrbnega ravnanja z okoljem,
ohranjanja naravnih virov,
prijaznosti do uporabnika ter
njegovega zdravja in ohranjanja
družbenih ter kulturnih vrednot.
Vključuje tudi energetsko
učinkovitost in ekonomičnost v
okviru celotnega življenjskega
cikla objekta.

Priročnik
o trajnostni
gradnji
PRC bo v okviru pilotne aktivnosti
pripravil priročnik o trajnostni gradnji,
namenjen investitorjem, projektantom,
ponudnikom gradbenih materialov,
stavbnega pohištva, notranje opreme
in storitev v alpskem delu zahodne
Slovenije ter širše. S pomočjo pilotne
aktivnosti želimo spodbuditi trajnostno
gradnjo, in sicer kot vir identitete
omenjenega geografskega območja,
predstavitve ter povezovanja
ponudnikov tovrstnih materialov in
storitev ter ustvarjanja novih poslovnih
priložnosti. Zato vabimo vse podjetnike
s tovrstno ponudbo, da se brezplačno
predstavite v Katalogu ponudnikov, ki
bo del priročnika o trajnostni gradnji.
Priročnik s katalogom bomo širši
javnosti predstavili jeseni v okviru
Tedna arhitekture in prostora,
zainteresiranim pa bo dostopen v
tiskani in elektronski izvedbi.
Obrazec za predstavitev ponudbe je
dosegljiv na spletni strani Posoškega
razvojnega centra: www.prc.si/razpisi/
jp-prirocnik-o-trajnostni-gradnji

Na fotografijah: del kamnitega mostu v kraju Idrija pri Bači
pogled na vas Vrsno s hišami, pokritimi s slamo

Slamnata montaža v delu
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