


Klub Alpbach Senza Confini je bil ustanovljen leta 2003. Je neprofitna  

organizacija, katere delo je v celoti prostovoljno z namenom  

podpirati združitev Evrope znotraj Alpe-Adria regije, ki 

geografsko obsega Slovenijo, Avstrijsko Koroško in Štajersko  

ter Benečijo in Furlanijo-Julijsko Krajino v Italiji. 

Tri najpomembnejše naloge naše organizacije so:  

 Ȥ širjenje duha Evropskega Forum Alpbach 
 Ȥ zbiranje zadostnih sredstev za štipendiranje mladih
 Ȥ organiziranje dogodkov v naši regiji

Klub Alpbach Senza Confini že 15 let zagotavlja obetavnim ter  

visoko motiviranim študentom, mladim podjetnikom in drugim mladim  

talentom iz Slovenije, Severne Italije in Avstrijske Koroške štipendije 

za Evropski Forum Alpbach. Med več kot 300 dosedanjimi prejemniki  

štipendij smo udeležbo med drugim omogočili tudi posameznikoma, kot 

sta prejemnik Nobelove nagrade za mir Leo Hoffmann-Axthelm in  

Federica Pesce, ki jo je revija Forbes uvrstila na seznam ‘30 pod 30’  

najbolj vplivnih in obetavnih osebnosti.   

Prav tako je Klub dejaven v sami regiji, kjer organiziramo številne  

dogodke. Samo v lanskem letu smo organizirali okrogle mize v  

Ljubljani, Trstu in Celovcu z namenom spodbujanja razvoja  

intelektualnih platform in debate o aktualnih temah in problemih  

Evropske unije in Alpe-Adria regije. 

Celoten kader sestavljamo talentirani in motivirani mladi študenti in  

zaposleni iz regije, ki prostovoljno in neprofitno opravljamo delo, saj  

verjamemo v priložnosti, ki jih Forum Alpbach omogoča. Kot del  

Forum Alpbach Network mreže (FAN), ki je krovna organizacija vseh  

uradnih predstavnikov različnih  programov štipendiranja po Evropi in 

izven, imamo dostop do širše javnosti tako v sklopu Foruma kot tudi na 

regionalni nacionalni ravni.



Generalna skupščina 2018 v Mariboru



Evropski Forum Alpbach (EFA)

Evropski Forum Alpbach je vsakoletni interdisciplinarni dogodek  

katerega začetki sežejo nazaj do leta 1945. EFA je torej eden 

iz med prvih večjih mednarodnih političnih in intelektualnih  

dogodkov po drugih svetovni vojni, ustanovljen kot  

intelektualna platforma z namenom nadaljnjega razvoja evropske 

kulturne, znanstvene in humanitarne dediščine in promocije  

evropske integracije. Že od samega začetka je EFA torej prispeval 

k spodbujanju evropske integracije. 

Vsako leto se že več desetletij v čudoviti gorski vasici Alpbach  

zbere več kot 800 najvplivnejših mednarodnih strokovnjakov in  

predstavnikov iz politike, znanosti, umetnosti in  

ekonomije z namenom sodelovanja v izjemno intenzivnem program  

polnem simpozijev, predavanj in debat. Ta izjemen sloves in ugled  

Foruma Alpbach je samo leta 2017 privabil več kot 5.700  

udeležencev iz več kot 100 različnih držav, med katerimi je bilo tudi 720  

prejemnikov štipendij—tudi naših.
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Program Evropskega Foruma Alpbach je razdeljen na tri ključne dele:

Seminarji

V prvem tednu se v sklopu Foruma odvije teden seminarjev. Udeleženci seminarjev lahko vsako leto izbiranjo med več kot dvajset seminarji, 

ki obravnavajo razne teme iz znanosti, politike, gospodarstva in kulture. Namen teh seminarjev je udeležence seznaniti z osnovnimi koncepti 

določene tematike in nato skozi številne diskusije problematizirati in izpopolnjevati njihovo znanje in veščine. Vsak seminar je voden s strani 

vsaj dveh priznanih strokovnjakov iz področja, ki je obravnavano v seminarju. Teme seminarjev so vsako leto organizirane na novo tako, da 

ustrezajo glavni temi EFA, ki je rdeča nit za vse dogodke.



Simpoziji 

V drugem tednu se v sklopu forum odvijejo simpoziji. To so dvo- ali tridnevne konference, kjer se zberejo ugledni mednarodni  

strokovnjaki in predstavniki iz ekonomije, politike, prava, znanosti in tehnologije ter umetnosti z namemon razprave aktualnih problemov in tem ter  

mreženja in vzpostavljanja novih sodelovanj. V sklopu odprtih večjih panelov ali manjših okroglih miz Forum tudi omogoča mladim talentiranim  

posameznikom povezovanja s uglednimi predstavniki in strokovnjaki iz raznih področij.



Poletne šole 

Vsako leto EFA organizira več poletnih šol. To so eno- ali  

dvotedenska intenzivna izobraževanje, kjer imajo udeleženci 

priložnost poglobiti svoje znanje o specifičnih temah in izpiliti 

veščine pod vodstvom raznih strokovnjakov. Udeleženci tako lahko  

izpopolnjujejo svoje znanje in veščine na področju  neprofitnega 

dela, podjetništva, inovacij, tehnik pogajanja in tako dalje za kar 

potem tudi prejmejo potrdilo o kvalificiranosti na tem področju. 

Udeležencem je v času EFA na volju tudi bogat dodatni pogram, 

kjer je poudarek na umetnosti in kulturi. Tako se v tem času  

odvijajo razne delavnice, neformalni pogovori in druženje ter 

sprejemi. Ti dogodki so odprti za vse udeležence in predstavljajo 

odlične priložnosti za mreženje ob sproščenem vzdušju.  



Klub Alpbach Senza Confini je v času Evropskega Foruma  

Alpbach izredno aktiven. V to ne spada samo organizacija  

izkušnje za naše štipendiste, ampak tudi organizacija in  

sodelovanje pri raznih okroglih mizah, diskusijah ob ognijišču,  

delavnicah in drugih družabnih dogodkih. Tako je Klub lani na primer  

organiziral diskusijo ob ognjišču z nekdanjo evropsko komisarko za 

zaposlovanje, socialne zadeve, strokovno usposobljenost in mobilnost 

delovne sile Anno Diamantopoulou. 

Aktivnosti Kluba Alpbach Senza Confini na Evropskem Forumu Alpbach



Aktivnosti Kluba Alpbach Senza Confini v Alpe-Adria Regiji

Alpbach Senza Confini je zredno dejaven tudi v Alpe-Adra regiji, kjer organizira številne dogodke in kampanje v vseh treh regijah. Skozi te 

dogodke želimo predstaviti našo čezmejno naravo in spodbujati sodelovanja v regiji na področju gospodarstva, politike, kulture in znanosti. V 

preteklosti smo tako organizirali dogodke v Ljubljani, Trsti in Celovcu z namenom spodbujanja razvoja intelektualnih platform in diskutiranja 

aktualnih tem, ki zadevajo razvoj in povezovanje Alpe-Adria regije.
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Naši sponzorji in donatorji
Radi bi se zahvalili našim sponzorjem in donatorjem za vso podporo. Upamo, da bomo lahko tudi v prihodnje uspešno sodelovali in s tem omogočili mladim 

talentiranim posameznikom iz Slovenije, Avstrijske Koroške in Severne Italije udeležbo na Evropskem forumu Alpbach ter združitev Evrope znotraj Alpe-Adria 

regije. 



Kontakt

e-mail: team@senza-confini.com
KASC spletna stran: www.senza-confini.com
         
       fb.com/clubsenzaconfini

  @senza__confini  
  
        instagram.com/senzaconfini
   
        Club Alpbach Senza Confini
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