Povezanost v Alpah
Omrežje obč in

Vabilo na strokovno konferen

Stanovanje.Prostor.Alpe delavnica novih idej za skupno življenje

V povezavi z bivanjem v Alpah se v ospredje postavljata predvsem dva
problema. Prvi je pomanjkanje stanovanj v »atraktivnih«, večinoma tudi
turističnih občinah in/ali metropolitanskih regijah. Drugi pa odseljevanje,
predvsem mladih domačinov, ki zapuščajo majhne gorske vasi z nezadostno
infrastrukturo.
Vprašanje življenjskega prostora je bilo vedno eno najpomembnejših in
predstavlja osnovo življenja v Alpah.
Omrežje občin Povezanost v Alpah želi na tej konferenci vprašanje bivalnega
oz. stanovanjskega prostora obravnavati z vidika občin. S katerimi spremembami na področju »bivanja« se morajo ukvarjati občine? Kako se naj
odzovejo na spremenjene stanovanjske potrebe, da bi svojim stanovalcem
ponudile visoko kakovost življenja? Katerim trendom morajo občine slediti v
naslednjih nekaj letih?

Datum

24.- 25.06.2022

Kraj

Občinski urad Saas-Fee, Dorfplatz 8, CH-3906 Saas-Fee

Check-In

Četrtek, 23.06.2022, 17.00 – 19.00 Uhr |
Petek, 24.06.2022, 08.00 – 09.00 Uhr

Kotizacija

člani omrežja:
EUR 125,00
zunanji udeleženci: EUR 165,00
Kotizacija obsega stroške oskrbe za 2 dni konference in udeležbo na
ekskurziji.

Plačilo

V gotovini na licu mesta v EUR ali preko nakazila na TRR prejemnika:
Gemeindenetzwerk „Allianz in den Alpen“
IBAN: DE17 7116 0000 0005 0264 82
BIC: GENODEF1VRR

Jeziki

simultano tolmačenje v DE, FR, IT in SL jezik

Prijava

Potrebna je prijava. Prijavite se lahko na spletni strani
www.alpenallianz.org

Rok za prijavo

15.06.2022

Prihod

v Saas-Fee je zelo enostavno potovati z javnimi prevoznimi sredstvi:
Iz Italije in Slovenije iz smeri Milano, Simplon, Visp.
Iz Francije iz smeri Ženeva, Martigny, Sitter/Sion, Visp.
Iz Nemčije in Avstrije iz smeri Zürich, Bern, Visp.

Namestitev

Na voljo je omejen kontingent sob v različnih hotelih v Saas-Fee
(23.06.22 - 25.06.22). Hotelsko sobo rezervirajte čim prej, saj je kontingent na voljo le do določenega datuma. Senam hotelov in dodatne
informacije najdete tukaj:
www.alpenallianz.org/konferenca2022

Foto pravice

Dogodek bo fotografsko dokumentiran. Z udeležbo na konferenci se
strinjate z morebitno objavo fotografij.

Kontakt

Gemeindenetzwerk „Allianz in den Alpen“
Feldwieser Strasse 27; 83236 Übersee am Chiemsee
Deutschland
E Gabriele Greußing oesterreich@alpenallianz.org

Dogodek finančno podpirajo

Četrtek, 23.06.2022
17.00-19.00

Check-In
Občinski urad Saas-Fee

19.30

Večerja za člane upravnega odbora in koordinatorje omrežja alpskih občin „Povezanost v Alpah“ ter vse udeležence, ki so že pripotovali v Saas Fee, v restavraciji „Da Rasso“, v Saas-Fee.
Stroški večerje niso vključeni v kotizacijo za konferenco.

Petek, 24.06.2022
Moderacija: Gabriele Greußing, Omrežje alpskih občin „Povezanost v Alpah“
08.00

Check-In

09.15

Uvodni pozdrav
Marc Nitschke, 1. predsednik omrežja alpskih občin Povezanost v Alpah
Stefan Zurbriggen, župan občine Saas-Fee
Roberto Schmidt, državni svetnik Kanton Wallis

09.30

Keynotes
„Užitki podeželskega življenja“ - (utopični) pogled na stanovanjske pokrajine
Univ. Prof. Dr. DI Sabine Pollak, Büro Köb&Pollak Architektur, vodja oddelka
raum&designstrategien, Umetnostna univerza Linz/AT
„ Življenje v Alpah. Sedem nasvetov za občine, pridobljenih v okviru 10 let
izvajanja arhitekturnega natečaja Constructive Alps za trajnostno gradnjo in
prenovo v Alpah. “
Köbi Gantenbein, predsednik žirije pri Constructive Alps/CH
„ Generacijam prijazna občina Berngau dobi svoj obraz - skupaj se spopadamo z družbenimi in gradbenimi izzivi.“
Dr. Klaus Zeitler, razvijalec projektov, SIREG/DE in Wolfgang Wild, 		
upravljanje stanovanjskih kvartov, občina Berngau/DE

10.45-11.30

Odmor

11.30

Moderiran intervju s predstavnicami in predstavniki alpskih držav glede situacije v njihovih regijah

11.50

Projekt-Kaleidoskop: Predstavitev projektov o privlačnih in cenovno dostopnih
stanovanjih

13.00

Kosilo – stoječi bife

14.00

Delavnice
1 – Ustvarjanje cenovno dostopnih stanovanj
Cenovno dostopna stanovanja so redka. Število prebivalcev narašča, cene
najemnin in zemljišč se zvišujejo, mlade družine pa pogosto zaman iščejo
stanovanje v domači občini. Nakup ali gradnja hiše nista mogoča iz različnih
razlogov. Kakšno vlogo lahko imajo občine pri ustvarjanju cenovno dostopnih
stanovanj, ki ustrezajo potrebam občanov?
2 – Upravljanje stanovanjskih kvartov/življenjskega prostora
Upravljanje stanovanjskih kvartov (sosesk) je predvsem vez med politiko in
upravo na eni strani ter prebivalci kvarta na drugi. Želje in zamisli teh ljudi se
skupaj z načrtovalci prenesejo v cilje načrtovanja. Upravljanje stanovanjskih
kvartov vključuje povezovanje lokalnih akterjev za uspešno sobivanje. Kako je
mogoče to uspešno izvajati na podeželju?
3 – Upravljanje prostih nepremičnin
Nezasedenost nepremičnin, tako stanovanjskih kot poslovnih, ima negativne
gospodarske in družbene posledice. Enotnega recepta za preprečevanje nezasedenih nepremičnin, ki bi ga lahko uporabili v vseh primerih, ni. Razlogi za
nezasedenost so lahko zelo različni. Da bi našli pravo sredstvo, je treba razloge
obravnavati zelo diferencirano. Katere ideje in pristopi lahko obetajo uspeh?

16.45-17.15

Povzetek in pogled v prihodnost

18.00-19.00

Občni zbor omrežja alpskih občin „Povezanost v Alpah“

20.00

Družabni večer v restavraciji Mattmark v Saas-Almagell
Pozdrav in predstavitev regije s strani Stefana Zurbriggena, župana Saas-Fee.
Avtobusni prevoz na krožišču Saas-Fee:
ob 18:15 uri in
ob 19:15 uri (samo za udeležence občnega zbora)

Sobota, 25.06.2022
08.25

Ekskurzija
Logistika:
Zbirališče za odhod na ekskurzijo je pred Občinskim uradom Saas-Fee (Dorfplatz 8, CH-3906 Saas-Fee) ob 08:25 uri.
Od tam se bomo podali peš do različnih točk ogleda v kraju Saas-Fee.
Ne pozabite na primerno pohodno obutev in po potrebi oblačila/dežnik, v primeru dežja.
Ekskurzija skozi Saas-Fee in na Mittelallalin
Izvedeli bomo več o kraju Saas-Fee, občini brez avtomobilov, in o izzivih, ki jih
ta lastnost prinaša v vsakdanjem življenju, ter o projektu „wellnessHostel4000“.
Nato bomo obiskali najvišjo vrtljivo restavracijo na svetu na 3.500 m nadmorske višine in ob prigrizku prisluhnili predavanju o razvoju ledenika.
Zbirališče: Občinski urad Saas-Fee ob 08:25 uri
Začetek: 08:30 Uhr
Prihod nazaj do občinskega urad Saas-Fee: ca. 13:00 Uhr
Vodstvo: Bernd Kalbermatten I DE, FR, IT, SL

