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Alpe – ogrožena turistična regija

Alpe so zaradi podnebnih sprememb še posebno 
ogrožene. Temperature naraščajo skoraj dvakrat 
hitreje kot v preostalem delu severne poloble in so 
od konca 19. stoletja do danes narasle za skoraj 2 
°C . Podnebne spremembe imajo drastične učinke 
na različne občutljive ekosisteme v Alpah. Življenjski 
prostori domačih rastlinskih in živalskih vrst se 
krčijo ter spreminjajo, ledeniki se topijo prej in 
hitreje, naravne nesreče se množijo in gozdovi so 
bolj občutljivi, tudi za napade škodljivcev. Življenjski 
prostor je za približno 14 milijonov ljudi ter 30.000 
živalskih in 13.000 rastlinskih vrst dolgoročno 
ogrožen.
Kot povsod po Evropi so stavbe med največjimi 
povzročitelji toplogrednih plinov. Pomemben del tega 
predstavlja turizem, ki je eden najpomembnejših 
gospodarskih sektorjev v Alpah. Z več kot 150 
milijonov obiskovalcev so Alpe ena najpomembnejših 
turističnih destinacij na svetu. S tem je povezana 
tudi ustrezno večja poraba energije, tako da 
alpski turizem ni zgolj ogrožen zaradi podnebnih 
sprememb, temveč k njim tudi prispeva. Številne 
turistične nastanitve nudijo velik potencial za 
zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov iz ogrevalnih 
sistemov in vedno bolj tudi iz klimatskih naprav. 

Nekaj ponudnikov namestitev v Alpah je že začelo 
razmišljati drugače in so svoje stavbe zgradili 
energetsko učinkovito ali pa jih ustrezno sanirali ter 
svoje ponudbe zastavili podnebju prijazno. Cilj teh 
ponudnikov je, da čim bolj zmanjšajo ogljični odtis 
svojih gostov in s tem pozornost usmerijo v podnebju 
prijazen način življenja, poleg tega pa promovirajo 
skrben odnos do narave.
V Alpah obstaja že veliko dobrih primerov, kako 
lahko v turističnih nastanitvah z različnimi ukrepi 
vnesemo trajnostni način poslovanja. ClimaHost je 
alpski natečaj, s katerim nagrajujemo izstopajoče 
ukrepe na področjih varstva podnebja in energetske 
učinkovitosti v hotelirstvu in gostinstvu. Naj bo to 
hotel, hostel, mladinski dom, gostišče, penzion, 
gorska koča, restavracija, gostišče z ali brez 
možnosti prenočevanja, v dolini ali na vrhu, vsak 
okolju prijazen ukrep lahko pripomore k ohranitvi 
življenjskega prostora Alp.

Stalni sekretariat Alpske konvencije: PODNEBNE SPREMEMBE – Kako vplivajo na Alpe in kaj lahko storimo. 
(2017, https://www.alpconv.org/fi leadmin/user_upload/Publications/brochures_en/AlpineConventionFolder_Climate_Change_2017_SL_reverse.pdf ) 
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Natečaj ClimaHost

Junija 2018 so Alpska konvencija, nemško Zvezno 
ministrstvo za okolje in avstrijsko Zvezno ministrstvo 
za trajnostni razvoj in turizem pozvali k sodelovanju 
na alpskem natečaju za varstvo podnebja ClimaHost. 
Na natečaju ClimaHost nagrajujemo ambiciozne 
gostitelje (ali ‚hosts‘ v angleškem jeziku), ki izvajajo 
vzorne ukrepe na področjih varstva podnebja ter 
energetske učinkovitosti in s tem prispevajo k 
trajnostni turistični ponudbi v alpski regiji.

Podeljene so bile tri nagrade v kategoriji hotelirstvo 
in dve posebni nagradi v kategorijah gorske koče 
in stavbe z zgodovinsko strukturo. Pet fi nalistov 
je prejelo profesionalno posnet video, v katerem 
prenočitveni obrati predstavijo sebe in svoje izredne 
ukrepe za varstvo podnebja. Zmagovalci lahko ta 
video uporabijo v marketinške namene. Sodelujejo 
lahko vsi ponudniki turističnih nočitev na območju 
Alpske konvencije.

Okolju prijazni ponudniki namestitev so imeli čas, 
da so do konca septembra 2018 preko spleta oddali 
svojo kandidaturo. V tem času smo prejeli več kot 70 
prijav iz šestih alpskih držav. Po prvem preverjanju 
formalne točnosti navedenih podatkov je v izbor 
prišlo slabih 40 alpskih prenočitvenih obratov.



Stran 4 | ClimaHost 

dovod svežega zraka
največ 10 točk, če se npr. vsaj za večino prostorov 
uporablja prezračevalna naprava z izrabo odpadne 
toplote in če je v uporabi sistem ter če se naprava 
vklaplja po potrebi oz. glede na vsebnost CO2 v 
zraku

klimatizacija
največ 5 točk npr. za uporabo daljinskega hlajenja, 
solarnega hlajenja, hlajenja s podtalnico itn.

industrijski hladilniki
največ 5 točk npr. za uporabo hladilnih naprav z 
energijskim razredom najmanj A++ in z rednim 
vzdrževanjem naprav

proizvodnja elektrike
največ 10 točk npr. za proizvodnjo lastne elektrike 
z elektrarnami na fotovoltaiko, vetrno ali vodno 
energijo, kjer se vsaj 50 % porabljene elektrike 
krije iz lastne proizvodnje in preostanek z zeleno 
elektriko iz drugih virov

razsvetljava
največ 8 točk npr. za uporabo energetsko 
učinkovitih svetil in avtomatsko vklapljanje sistema 
razsvetljave, npr. odvisno od svetlobe ali glede 
na prisotnost ali v povezavi z drugimi sistemi, s 
pomočjo senzorjev gibanja in navzočnosti

sistem za upravljanje z energijo
največ 10 točk npr. za izvajanje sistema za 
upravljanje z energijo v skladu z EN ISO 50001

uporaba ekoloških materialov 
največ 8 točk npr. za uporabo ekoloških gradbenih 
materialov za stene, izolacije, talne obloge in 
opremo ter za omete, estrihe, stenske barve

stavbni ovoj
največ 20 točk npr. za stavbo s standardom pasivne 
hiše

proizvodnja toplote – ogrevanje in topla voda
največ 15 točk, če se npr. sistem za ogrevanje 
osnuje na obnovljivih virih energije in je poleg 
tega v uporabi dodatna oprema za ogrevanje vode 
in/ ali podporo pri ogrevanju (sistemi za solarno 
toploto ali fotovoltaiko) in izrabo odpadne toplote 
za podporo ogrevanju ali za predgretje vode ali 
armature za varčevanje z vodo

Izbor in metodologija 
ocenjevanja

Kandidati so izpolnili spletni vprašalnik, v katerem 
so lahko predstavili svoj obrat, že izvedene ukrepe 
za energetsko učinkovitost in varstvo podnebja ter 
celoten koncept. Pri oceni vloge za kandidaturo so 
bili poleg posameznih ukrepov za varstvo podnebja 
in energetsko učinkovitost ter njihovo inovativnost 
pomembni tudi celostni koncept in integracija 
ukrepov v delovanje podjetja. Če ima nek prenočitveni 
obrat v svoji ponudbi tudi velnes z bazenom in 
savnami in s tem večjo porabo energije, potem to ni 
vplivalo na oceno. Ocenjevali smo, kako učinkovito 
je pridobljena energija, ki je za to potrebna. Če je 
neki obrat na primer brez klimatske ali mehanske 
prezračevalne naprave, potem točke te kategorije ne 
dodamo k skupnemu maksimalnemu številu točk.

Vloge za kandidaturo smo ocenjevali v dvanajstih 
različnih kategorijah in so lahko skupno dosegle 
največ 115 točk:
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mobilnost
največ 8 točk npr. za ponudbe brez avtomobila, 
vključno z izposojo koles ali možnostjo polnjenja 
električnih koles

regionalnost
največ 8 točk npr. za promocijo ponudbe z 
regionalnimi težišči, kooperacij s podjetji iz okolice 
in pretežno uporabo regionalnih živil

uporaba živil
največ 8 točk npr. za pretežno uporabo živil 
ekološke pridelave, varčno uporabo embalaže, 
neuporabo embalaže za enkratno uporabo pri 
živilih, zmanjšanje odpadkov, predvsem pri živilih, 
ponovno uporabo npr. ostankov hrane, komposta, 
starega olja, stekla, pločevink … ter za ločevanje 
odpadkov

Metodologija ocenjevanja je sledila naslednjemu 
načelu:

1. zmanjšanje potrebe po energiji  (na primer: čim 
boljši stavbni ovoj, uporaba učinkovitih naprav, 
uporaba LED-svetil ipd.)

2. čim bolj učinkovito in ekološko pridobivanje  
potrebne energije (centralno ogrevanje z 
kondenzacijsko tehniko, upravljanje glede na 
potrebe, uporaba obnovljivih virov energije …)

S pomočjo točkovnega sistema smo določili 
14 najboljših oz. najbolj podnebju prijaznih 
prenočitvenih obratov, ki so dosegli najmanj 70 % 
celotnega števila točk in jih nominirali za izbor žirije. 
Žirija je bila sestavljena iz osmih članov, ki so jih 
imenovale članice Alpske konvencije. Žirija je prejela 
vse relevantne in za zaključno ocenjevanje potrebne 
podatke ter gradivo o nominiranih prenočitvenih 
obratih. Na osnovi teh informacij je lahko žirija 
sama opravila oceno. Žirija je na svojem srečanju 
razpravljala o vseh nominiranih obratih in o primerih, 
kjer je prišlo do različnih rezultatov ocenjevanja. 
Žirija je ob koncu svojega srečanja določila končno 
uvrstitev in dodelitev posebnih nagrad, z razglasitvijo 
pa so počakali do podelitve nagrad.

Za vložen angažma (neangažiran do zelo angažiran) 
je za vsako kategorijo ocenjen faktor od 0 do 1: 
neangažiran: 0; malo angažiran: 0,25; srednje 
angažiran: 0,5; precej angažiran: 0,75; zelo 
angažiran: 1. Ta faktor se je potem pomnožil z 
največjim možnim številom točk v vsaki kategoriji. 
Poleg tega je bilo za nekatere ukrepe mogoče 
pridobiti dodatne točke. Točke iz posameznih 
kategorij so se na koncu seštele in prištele so se 
dodatne točke. Na koncu se je obračunal odstotni 
delež doseženih točk od specifi čnega maksimalnega 
števila možnih točk. Ta vrednost predstavlja osnovo 
za končno uvrstitev.
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Finalisti in nominiranci

Celosten koncept, inovativnost ukrepov in prenosljivost na druge obrate 
so tisto, kar odlikuje fi naliste natečaja ClimaHost. Pet nagrajenih 
obratov je prepričalo z uporabo obnovljivih nosilcev energije, energetsko 
učinkovitih naprav, certifi ciranih in okolju prijaznih gradbenih materialov 
in regionalnih ter ekološko pridelanih živil, prav tako pa z možnostjo 
polnjenja za električna vozila in ponudbo usposabljanj za zaposlene na 
temo trajnostnega razvoja.
Natečaj je ostajal zanimiv vse do zadnje minute. Vsi fi nalisti so bili 
vabljeni k podelitvi nagrade  na večerni prireditvi XV. Alpske konference 
v Hofburgu v Innsbrucku, kjer so izvedeli, katero mesto so zasedli. 
Nagrade sta podelili zvezna ministrica za okolje Svenja Schulze (Nemčija) 
in Elisabeth Köstinger, zvezna ministrica za trajnostni razvoj in turizem 
(Avstrija).

V nadaljevanju bomo predstavili zmagovalce in nominirane obrate v 
natečaju ClimaHost, prav tako pa bomo predstavili tudi njihove ukrepe za 
varstvo podnebja:

Sprejem na konferenco
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Posto Nome Luogo Pagina

1. mesto Theiner’s Hotel Gargazon | Italija 10

2. mesto Mountain Design Hotel Eden 
Selva

Selva di Val Gardena | Italija 12

3. mesto der daberer Dellach | Avstrija 14

Posebna nagrada za 
gorske koče

Höllentalangerhütte Grainau | Nemčija 16

Posebna nagrada za 
stavbe z zgodovinsko 
strukturo

Hotel Mondschein Stuben am Arlberg | Avstrija 18

Nominiranec Hotel Leitlhof Innichen | Italija 20

Nominiranec Smart Wood House Tamsweg | Avstrija 22

Nominiranec Eco Hotel Bonapace Torbole sul Garda | Italija 24

Nominiranec Hotel Waldrand Lenk | Švica 26

Nominiranec Explorer Hotel Kitzbühel St. Johann in Tirol | Avstrija 28

Nominiranec Terme Snovik Kamnik | Slovenija 30

Nominiranec Das Naturhaus Oberammergau | Nemčija 32

Nominiranec Hotel Solaria – Ischgl Ischgl | Avstrija 34

Nominiranec Südtirol Chalets Valsegg Mühlbach | Italija 36

Pozdravne besede Elisabeth Köstinger
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Finalisti 

1. MESTO  |  THEINER’S HOTEL

3. MESTO  |  DER DABERER

1. mesto, družina Theiner (Theiner’s Hotel)

3. mesto, Marianne Daberer (der daberer)

© Theiner’s Hotel

Damit wird der Beitrag von THEINER‘S HOTEL 
zu einem nachhaltigen Tourismus in den Alpen gewürdigt.

Questo a  riconoscimento del contributo di THEINER‘S HOTEL 
al turismo sostenibile nelle Alpi.

This acknowledges the contribution from 
THEINER‘S HOTEL to sustainable tourism in the Alps. 

THEINER’S HOTEL
Gargazon/ Gargazzone, IT

wird im Klimaschutzwettbewerb ClimaHost für  Beherbergungs- und Restaurantbetriebe 
des Alpenraums in der Kategorie „Unterkünfte“ ausgezeichnet. 

riceve un premio nella categoria “hotel” nel concorso ClimaHost per la lotta ai cambiamenti 
climatici nel settore alberghiero e della ristorazione nel territorio alpino.

receives an award in the category „accommodation“ in the ClimaHost climate change 
mitigation contest for hotels and restaurants in the Alpine region. 

1. PLATZ – 1° POSTO – 1ST PLACE

Innsbruck, 03.04.2019

Elisabeth Köstinger

Bundesministerin fürNachhaltigkeit 
und Tourismus, Österreich

Ministra federale per la Sostenibilità 
ed il Turismo, Austria

Federal Minister for
Sustainability and Tourism, Austria

Markus Reiterer

Generalsekretär der 
Alpenkonvention

Segretario generale della 
Convenzione delle Alpi

Secretary General of 
the Alpine Convention

URKUNDE

CERTIFICATE

Svenja Schulze

Bundesministerin für Umwelt,
Naturschutz und nukleare
Sicherheit, Deutschland

Ministra federale per l’Ambiente, la 
Protezione della natura e la Sicurezza 

nucleare, Germania

Federal Minister for the Environment, 
Nature Conversation and Nuclear 

Safety, Germany

CERTIFICATO

©Biohotel Daberer

Damit wird der Beitrag von DER DABERER 
zu einem nachhaltigen Tourismus in den Alpen gewürdigt.

This acknowledges the contribution from 
DER DABERER to sustainable tourism in the Alps. 

DER DABERER
Dellach im Gailtal, AT

wird im Klimaschutzwettbewerb ClimaHost für 
Beherbergungs- und Restaurantbetriebe des Alpenraums in 

der Kategorie „Unterkünfte“ ausgezeichnet. 

receives an award in the category „accommodation“ 
in the ClimaHost climate change mitigation contest 

for hotels and restaurants in the Alpine region. 

3. PLATZ – 3RD PLACE

Markus Reiterer

Generalsekretär der 
Alpenkonvention

Secretary General of 
the Alpine Convention

Innsbruck, 03.04.2019

URKUNDE
CERTIFICATE

Elisabeth Köstinger

Bundesministerin für
Nachhaltigkeit und Tourismus, 

Österreich

Federal Minister for
Sustainability and Tourism, 

Austria

Svenja Schulze

Bundesministerin für Umwelt,
Naturschutz und nukleare
Sicherheit, Deutschland

Federal Minister for the
Environment, Nature 

Conversation and Nuclear 
Safety, Germany

2. MESTO  |  MOUNTAIN DESIGN HOTEL EDEN SELVA

2. mesto, Roland Demetz (Mountain Design Hotel Eden Selva

©Mountain Design Hotel Eden Selva

Damit wird der Beitrag von MOUNTAIN DESIGN HOTEL EDEN 
zu einem nachhaltigen Tourismus in den Alpen gewürdigt.

Questo a  riconoscimento del contributo di MOUNTAIN DESIGN HOTEL EDEN 
al turismo sostenibile nelle Alpi.

This acknowledges the contribution from 
MOUNTAIN DESIGN HOTEL EDEN to sustainable tourism in the Alps. 

MOUNTAIN DESIGN HOTEL EDEN SELVA
Wolkenstein in Gröden/ Sëlva/ Selva di Val Gardena, IT

wird im Klimaschutzwettbewerb ClimaHost für  Beherbergungs- und Restaurantbetriebe 
des Alpenraums in der Kategorie „Unterkünfte“ ausgezeichnet. 

riceve un premio nella categoria “hotel” nel concorso ClimaHost per la lotta ai cambiamenti 
climatici nel settore alberghiero e della ristorazione nel territorio alpino.

receives an award in the category „accommodation“ in the ClimaHost climate change 
mitigation contest for hotels and restaurants in the Alpine region. 

2. PLATZ – 2° POSTO – 2ND PLACE

Innsbruck, 03.04.2019

Elisabeth Köstinger

Bundesministerin fürNachhaltigkeit 
und Tourismus, Österreich

Ministra federale per la Sostenibilità 
ed il Turismo, Austria

Federal Minister for
Sustainability and Tourism, Austria

Svenja Schulze

Bundesministerin für Umwelt,
Naturschutz und nukleare
Sicherheit, Deutschland

Ministra federale per l’Ambiente, la 
Protezione della natura e la Sicurezza 

nucleare, Germania

Federal Minister for the Environment, 
Nature Conversation and Nuclear 

Safety, Germany

Markus Reiterer

Generalsekretär der 
Alpenkonvention

Segretario generale della 
Convenzione delle Alpi

Secretary General of 
the Alpine Convention

URKUNDE

CERTIFICATE
CERTIFICATO
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POSEBNA NAGRADA ZA GORSKE KOČE

HÖLLENTALANGERHÜTTE

Posebna nagrada za gorske koče, 
Günther Manstorfer (Höllentalangerhütte)

© Hotel Mondschein

Damit wird der Beitrag von HOTEL MONDSCHEIN 
zu einem nachhaltigen Tourismus in den Alpen gewürdigt.

This acknowledges the contribution from 
HOTEL MONDSCHEIN to sustainable tourism in the Alps. 

HOTEL MONDSCHEIN 
Stuben am Arlberg, AT

wird im Klimaschutzwettbewerb ClimaHost für 
Beherbergungs- und Restaurantbetriebe des Alpenraums in 

der Kategorie „Unterkünfte“ ausgezeichnet. 

receives an award in the category „accommodation“ 
in the ClimaHost climate change mitigation contest 

for hotels and restaurants in the Alpine region. 

SONDERPREIS HISTORISCHE BAUSUBSTANZ 
SPECIAL AWARD HISTORIC BUILDING FABRIC

Markus Reiterer

Generalsekretär der 
Alpenkonvention

Secretary General of 
the Alpine Convention

Innsbruck, 03.04.2019

URKUNDE
CERTIFICATE

Elisabeth Köstinger

Bundesministerin für
Nachhaltigkeit und Tourismus, 

Österreich

Federal Minister for
Sustainability and Tourism, 

Austria

Svenja Schulze

Bundesministerin für Umwelt,
Naturschutz und nukleare
Sicherheit, Deutschland

Federal Minister for the
Environment, Nature 

Conversation and Nuclear 
Safety, Germany

POSEBNA NAGRADA ZA STAVBE Z ZGODOVINSKO 

STRUKTURO

HOTEL MONDSCHEIN

Posebna nagrada za stavbe z zgodovinsko strukturo, 
Markus Kegele (Hotel Mondschein)

© Höllentalangerhütte

Damit wird der Beitrag der HÖLLENTALANGERHÜTTE 
zu einem nachhaltigen Tourismus in den Alpen gewürdigt.

This acknowledges the contribution from 
HÖLLENTALANGERHÜTTE to sustainable tourism in the Alps. 

HÖLLENTALANGERHÜTTE
Grainau, DE

wird im Klimaschutzwettbewerb ClimaHost für 
Beherbergungs- und Restaurantbetriebe des Alpenraums in 

der Kategorie „Unterkünfte“ ausgezeichnet. 

receives an award in the category „accommodation“ 
in the ClimaHost climate change mitigation contest 

for hotels and restaurants in the Alpine region. 

SONDERPREIS BERGHÜTTEN
SPECIAL AWARD MOUNTAIN HUTS

Markus Reiterer

Generalsekretär der 
Alpenkonvention

Secretary General of 
the Alpine Convention

Innsbruck, 03.04.2019

URKUNDE
CERTIFICATE

Elisabeth Köstinger

Bundesministerin für
Nachhaltigkeit und Tourismus, 

Österreich

Federal Minister for
Sustainability and Tourism, 

Austria

Svenja Schulze

Bundesministerin für Umwelt,
Naturschutz und nukleare
Sicherheit, Deutschland

Federal Minister for the
Environment, Nature 

Conversation and Nuclear 
Safety, Germany

Iskrene čestitke vsem 
nagrajencem in najlepša 
hvala za vaš prispevek k 
trajnostnemu turizmu v Alpah!
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Theiner´s Hotel 
Gargazzone pri Meranu | Italija

Družina Theiner | Andreas Hofer Straße 1 | 39010 Gargazzone pri Meranu | 
Italija +390 473490880 | stefan.huetter@theinersgarten.it
www.theinersgarten.it

© Theiner´s Hotel GmbH

"Za družino Theiner oznaka BIO ni zgolj modni trend, temveč način življenja.

Superior hotel družine Theiner  s š tirimi zvezdicami se nahaja na Južnem Tirolskem v bližini 
Bolzana. Je del 70.000 m² velikega posestva Bergerhof, na katerega meji in ki ga že druga 
generacija obdeluje po pravilih biodinamične pridelave. Družina je v ekološ kem kmetijstvu in 
prodaji BIO živil dejavna že več kot 30 let. Poleg 57 sob in 1.000 m² velikega velnesa s tremi 
savnami in čez celo leto ogrevanim zunanjim bazenom, hotel razpolaga tudi s konferenčno 
sobo in lastno pralnico, ter restavracijo s strogimi ekološ kimi smernicami. Posestvo se ponaš 
a tudi z velikim ekološ kim zeliš čnim vrtom in ekološ ko kmetijo, ki jo gostje lahko obiš čejo."

Na kratko o hotelu Theiner´s
» Država: Italija
» Klasifikacija: superior hotel 4 zvezdice
» Grajen: 2008
» Število zaposlenih: 33
» Število postelj: 112
» Število nočitev na leto: 21.857
» Površina: 5.000 m2
» Vodstvo: družina Theiner
» Priznanja: Blaue Schwalbe (2010),

ecohotels certified (2011), KlimaHotel
(2009), Biohotel 2008

© Theiner´s Hotel GmbH

Opisnik

OPISNIK FINALIST
“CLIMAHOST”ALPSKI NATEČAJ ZA VARSTVO 
PODNEBJA IN ENERGETSKO UČINKOVITOST
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1. MESTO | Theiner‘s Hotel

Theiner´s Hotel GmbH 
Gargazzone pri Meranu | 
Italie

"Zemljišče, na katerem je bil 
postavljen hotel, se je 25 let uporabljalo 
za breskov nasad, ki je bil obdelovan 
po načelih biodinamične pridelave. 
Tudi stavba je leta 2008 bila zgrajena 
po strogih ekoloških smernicah. Poleg 
tega, da uporabljamo izključno BIO 
živila in pijače, 100% naravno 
kozmetiko in ekološka čistila ter pralna 
sredstva, se prav tako izogibamo 
nastanku odpadkov kjerkoli je to možno 
(v kopalnicah nimamo majhnih 
stekleničk z milom, temveč 
uporabljamo milnike za večkratno 
polnjene). Poleg tega so naši zaposleni 

deležni rednega usposabljanja."

© Theiner´s Hotel GmbH

©Alpine Convention

Ukrepi za varstvo podnebja
Stavbni ovoj: izrazita izolacija strehe in sten z lesnimi vlakni, 
naravna zasenčitev z vinsko trto, vnos dnevne svetlobe s 
terasasto gradnjo
Ogrevanje vode: plinski kondenzacijski kotel, toplotna 
črpalka na zrak, izraba odpadne toplote iz velnesa in hladilnih 
naprav, solarna termija.
Proizvodnja elektrike: fotovoltaični paneli, zelena elektrika
Hlajenje: Reverzibilna toplotna črpalka na zrak z aktivnim 
hlajenjem, hlajenje samo pri dejanski navzočnosti oseb v 
prostoru.
Osvetljava:  LED svetila, avtomatizirano vklapljanje svetil 
glede na svetlobo in navzočnost, povezanost z drugimi 
sistemi, kot npr. sistem za upravljanje objektov.
Hlajenje: uporaba naravnih hladilnih sredstev, hladilne 
naprave z označbo najmanj A+++.
Upravljanje z energijo: upravljanje s konicami v porabi.
Ekološki materiali: lesena konstrukcija, lesna vlakna, ilovnati 
omet, drobir iz marmorja, lesena tla, zelena streha.
Uporaba živil: uporaba BIO-živil, ločevanje odpadkov, 
recikliranje, najboljša možna poraba s ciljnim načrtovanjem 
nakupov.
Mobilnost: možnost polnjenja 
električnih koles in 
avtomobilov.
Drugo: zbiranje deževnice za 
zalivanje rastlin, posteljnina, 
kopalni plašči, brisače iz BIO 
bombaža.

© Theiner´s Hotel GmbH
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Mountain Design Hotel Eden Selva 
Selva di Val Gardena | Italija

Roland Demetz | Via Ciampinei 25 |  39048 Selva di Val Gardena | Italija
+390471795028 | info@edenselva.com
www.edenselva.com

© Mountain Design Hotel Eden Selva

"Hotel Mountain Design Eden Selva s štirimi zvezdicami je prvi in edini hotel z 
oznako KlimaHotel® v dolini Val Gardena.
To se odraža v novi interpretaciji domačih vrednot s sodobno arhitekturo, ob tem pa so 
ponovno vključene tudi stare vrednote narave. Lesena gradnja ter poseben slog z žlahtnimi 
in toplimi materiali predstavljata povezavo med moderno in tradicijo, dajeta prijeten občutek 
in učinkujeta sproš čujoče in regenerativno. Hotelu dajejo poseben pečat svetle in zvočno 
izolirane sobe s posebnim poudarkom na uporabi regionalnih materialov brez alergenov, 
kot npr. hrastov pod in pohiš tvo iz prijetno diš ečih domačih vrst lesa, kot so macesen, 
cemprin in jelka."

Na kratko o hotelu Mountain 
Design Hotel Eden Selva 
» Država: Italija
» Klasifikacija: hotel 4 zvezdice
» Grajen: 2015
» Število zaposlenih: 15
» Število postelj: 38
» Število nočitev na leto: 7950
» Površina: 450 m2

» Vodstvo: Demetz Roland
» Priznanja: KlimaHotel

© Mountain Design Hotel Eden Selva
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Ukrepi za varstvo podnebja
Stavbni ovoj: izrazita izolacija, zunaj ležeči elementi 
zasenčevanja, posebna uporaba dnevne svetlobe in 
sončnega sevanja z velikimi okenskimi površ inami.
Proizvodnja toplote: zemeljski plin, izraba odpadne 
toplote iz kuhinje, velnesa, pralnice in prezračevalne 
naprave.
Proizvodnja elektrike: zelena elektrika.
Osvetljava: večinoma LED svetila, avtomatizirano 
vklapljanje svetil glede na svetlobo in navzočnost.
Hlajenje: uporaba naravnih hladilnih sredstev.
Upravljanje z energijo: certificiran sistem za upravljanje z 
energijo v skladu z ISO 50001, certificiran sistem ravnanja 
z okoljem v skladu z ISO 14001, upravljanje s konicami v 
porabi, uporaba pametnih merilnih naprav.
Mobilnost: možnost polnjenja električnih koles in 
avtomobilov.
Uporaba živil: uporaba BIO-živil, regionalnih živil, 
ločevanje odpadkov, recikliranje, uporaba najsodobnejših 
kuhinjskih 
naprav za skladiščenje živil.
Drugo: čistila brez tenzidov, sodelovanje z okolju 
prijaznimi pralnicami, recikliran papir za administrativne 
potrebe.

Mountain Design Hotel Eden Selva 
Selva di Val Gardena | Italija

"Hotel je bil zasnovan s pogledom
na prihodnost: pri gradnji so bili 
uporabljeni certificirani in okolju 
prijazni materiali. Imamo že nove 
načrte kako uporabiti obstoječo 
vodno in vetrno energijo. Trudimo 
se v vseh podrobnostih in v vsakem 
pogledu ustrezati naš i filozofiji: 
ločujemo odpadke, v naš i kuhinji 
uporabljamo zdrave, ekološ ko 
pridelane in domače sestavine, v 
sobah uravnavamo optimalno 
temperaturo/toploto, pozimi sneg 
kidamo ročno, povsod pa 
vključujemo tudi naš e zaposlene, ki 
jih ustrezno usposabljamo. Prav 
tako ozaveš čamo tudi naš e goste "

© Mountain Design Hotel Eden Selva

©Alpine Convention

2. MESTO  | Mountain Design Hotel Eden Selva
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der daberer.das biohotel 
Dellach | Avstrija

Marianne Daberer | St. Daniel 32 | 9635 Dellach | Avstrija
+43 471 859 0 | marianne@biohotel-daberer.at
www.biohotel-daberer.at

© Biohotel Daberer

"der daberer.das biohotel v koroški dolini Gailtal je pravi kraj za črpanje moči za 
ozaveščene goste in tiste, ki se radi predajajo trajnostnim užitkom.
der daberer je že 40 let bio hotel. Hotel je rastel skozi leta. Četrta generacija ga vodi inovativno 
in v duhu časa. Bio je pojem, ki ga v tem hotelu vsakodnevno živijo in na vseh področjih 
predstavlja zeleno nit, ki povezuje vse v eno celot: od kuhinje in restavracije, pa vse do velnesa, 
arhitekture, načina gradnje, notranje ureditve in ponudbo aktivnosti. Nahaja se sredi narave, 
ponaša se z veliko ponudbo notranjega, pa tudi zunanjega prostora. Povsod je veliko svetlobe, 
prijetno ozračje in naravni materiali. V naravnem velnesu s finsko savno, parno kopeljo in 
gozdnim plavalnim ribnikom za obiskovalce savne si lahko obiskovalci odpočijejo od 
vsakodnevnega stresa. Bazen z izvirsko vodo se polni z vodo iz hotelskega izvira. Lep prostor 
za jogo s kotičkom za umirjanje in tiho sobo vabi k sproščanju. Na pohodih, pri kolesarjenju, 
igranju golfa in smučanju pridejo pa pridejo na svoj račun tudi aktivni gostje." 

Na kratko o der daberer.das biohotel
» Država: Italija
» Klasifikacija: hotel 4 zvezdic (****s)
» Grajen: 1928
» Število zaposlenih: 44
» Število postelj: 82
» Število nočitev na leto: 24.000
» Površina: 6.650 m2

» Vodstvo: Marianne Daberer
» Priznanja: Ecolabel (2013, 2017), Blaue

Schwalbe (vsako leto), Austria Biogarantie, Grüne
Haube, ustanovni član Slow Food Travel Alpe
Adria Kärnten

© Biohotel Daberer
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Ukrepi za varstvo podnebja
Stavbni ovoj: izolacija sten, strehe in tal, bioklimatski način 
gradnje na južni strani s ciljno uporabo sonca, zunanji elementi za 
zasenčevanje
Proizvodnja toplote: centralno ogrevanje z lesnimi peleti, solarna 
termija za dodatno ogrevanje
Prezračevanje: mehanska naprava za prezračevanje z izrabo 
odpadne toplote 
Proizvodnja elektrike: zelena elektrika
Osvetljava: LED-svetila, avtomatsko vklapljanje glede na 
navzočnost
Ekološki materiali: leseno pohištvo od mizarja v regiji, ekološka 
barva v notranjih prostorih, lesena in kamnita tla.
Upravljanje z energijo: redna analiza porabe energije, upravljanje 
s konicami v porabi, vključitev gostov in zaposlenih.
Mobilnost: možnost polnjenja električnih koles in avtomobilov, 
brezplačna izposoja koles.
Uporaba živil: bio in načeloma regionalna živila, pri pripravi bifejev 
sledijo načelu: manj je več.

der daberer.das biohotel 
Dellach | Avstrija

© Biohotel Daberer© Biohotel Daberer

©Alpine Convention

"Bio označuje kakovost in 
zavestno doživljanje in pri tem sploh 
ni nujno, da je proizvod zmeraj 
označen z oznako BIO, čeprav to 
je. To je naša življenjska in 
podjetniška filozofija. Povezovanje z 
regijo je osrednjega pomena, tako 
pri renovacijah skupaj z domačimi 
podjetji, kot tudi z dosledno uporabo 
regionalnih živil. Z dobrimi 
regionalnimi proizvajalci sodelujemo 
dolgoročno. Naši bio-partnerji so 
nam še posebej pri srcu. Če 
podjetje sledi pravi filozofiji, potem 
je možno sodelovanje tudi brez 
certifikata. Kljub temu pa sledimo 
srednjeročnemu cilju, da bi kmetje 
pridobili certifikat za bio živila"

Drugo: ustanovni član Slow 
Food Travel, kjer se 
proizvajalci v regiji 
predstavijo tako, da jih lahko 
doživimo – z uporabo 
proizvodov in dobro 
predstavitvijo v obratu, ter z 
vključitvijo gostov kot 
soproizvajalcev.

3. MESTO | der daberer



Stran 16 | ClimaHost 

Höllentalangerhütte 
Grainau | Nemčija

Sektion München des DAV e.V. | Längenfelderstr. 2 | 82491 Grainau | Nemčija
+49 89 551700 200 | davhuetten@alpenverein-muenchen.de
www.hoellentalangerhuette.de

© Sektion München des DAV e.V

"Koča Höllentalangerhütte je planinska postojanka Nemškega alpskega društva in 
priljubljen izletniški cilj za enodnevne turiste.
Poleg tega pa je ena od glavnih točk za prenočevanje in izhodišče za vzpon na Zugspitze preko  
Höllentalferner. Do koče se prispe po približno dvournem pohodu nad Grainau/Garmisch-
Partenkirchen in zaradi odmaknjene lege morata biti celotna oskrba in odvoz odpadkov urejena 
preko avtarkičnih sistemov za oskrbo in pripravo vode, ravnanje z odpadnimi vodami in 
proizvodnjo energije. Na različnih informacijskih tablah pri vzponu do koče in tudi v sami koči so 
za obiskovalce prikazane podrobnosti in mehanizmi delovanja okolju prijaznega pridobivanja 
energije in poslovne dejavnosti, ki v ospredje postavlja varstvo narave in okolja. Stara koča 
Höllentalangerhütte je bila podrta septembra 2013 in poleti 2014 ter 2015 so na enakem mestu 
postavili novo kočo."

Na kratko o koči Höllentalangerhütte

» Država: Nemčija
» Klasifikacija: gorska koča
» Grajena: 2015
» Število zaposlenih: 16
» Število postelj: 108
» Število nočitev na leto: 110.000
» Površina: 1.381 m2
» Vodstvo: Sektion München des DAV e.V.
» Priznanja: znak kakovosti DAV (2017)

© Sektion München des DAV e.V. 
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Höllentalangerhütte 
Grainau | Nemčija

© Sektion München des DAV e.V.

©Alpine Convention

"Poleg tega, da smo za postavitev 
stavbnega ovoja ter za opremo in 
pohištvo v koči kombinirali lokalne in 
naravno obnovljive surovine za, smo 
v smislu trajnostnega 
okoljevarstvenega poslovanja stare 
dizelske agregate zamenjali s 
sodobno hidroelektrarno. Ta je bila 
postavljena v tesni koordinaciji z 
lokalnimi upravami za varstvo 
narave pri načrtovanju in 
vzpostavitvi in danes z njo, v 
primerjavi s staro, veliko manjšo 
kočo, vsako leto privarčujemo do 
27.000 litrov dizla za proizvodnjo 
elektrike. Pri. postavitvi 
hidroelektrarne smo, kolikor je to bilo 
možno, upoštevali naravo, okolje in 
tekoče vodovje."

Ukrepi za varstvo podnebja
Stavbni ovoj: pozimi je koča zaprta, zato ni toplotne izolacije v 
skladu s standardom ENEV, uporaba dnevne svetlobe, 
nadsvetlobnih elementov in stopničastih konstrukcij.

Proizvodnja toplote: centralno ogrevanje delno z lesnimi 
peleti, solarna termija za podporo pri ogrevanju.

Proizvodnja elektrike: izključno z lastno hidroelektrarno.

Prezračevanje: mehanska prezračevalna naprava z 
avtomatiziranim delovanjem glede na koncentracijo CO2 in 
potrebe.

Osvetljava: LED svetila in avtomatizirano vklapljanje glede na 
svetlobo in navzočnost.

Ekološki materiali: leseno pohištvo, izolacija iz lesnih vlaken, 
lesene skodle iz okolice, hrastove deske iz okolice.

Upravljanje z energijo: redna analiza uporabe energije, 
upravljanje s konicami v porabi, vključevanje gostov in 
zaposlenih.

Mobilnost: dosegljiva zgolj peš.
Uporaba živil: regionalna živila, 
majhne porcije z dodatkom po 
želji.
Drugi ukrepi: ekološka čistila, 
recikliran WC papir, kuhinjski 
aparati A+++. 

POSEBNA NAGRADA ZA GORSKE KOČE | Höllentalangerhütte
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Hotel Mondschein
Stuben am Arlberg |  Avstrija

Markus Kegele | Hannes-Schneider-Promenade 9 | 6762 Stuben am Arlberg | Avstrija
+43 5583 511| hotel@mondschein.com
www.mondschein.com

© Hotel Mondschein

"Hotel Mondschein je od leta 1739 eden najstarejših nočitvenih obratov na Arlbergu 
in v zvezni deželi Predarlsko.
Smučarski hotel s 4 zvezdicami v kraju Stuben am Arlberg se poleg 33 sodobno opremljenih 
hotelskih sob v novi ponudbi Mondschein Chalet ponaš a tudi z 8 ekskluzivnih apartmajev z 
najsodobnejš im udobjem. Različne izbe, bar in vinska klet so š e iz starih časov. Še zmeraj 
imajo starinski pridih in stara lončena peč, odprti kamin ter š kripajoča lesena tla bodo očarala 
tudi vas. Hotelske sobe in kopalnice pa ponujajo že najnovejš e tehnične reš itve, poleg tega 
pa so tudi svetle in funkcionalne. Hotel je opremljen tako, da se v njem zrcali sodobni in 
nežen alpski čar: cemprinov les, hrastov pod, tradicionalne loden tkanine in velika 
panoramska okna. Izvrstna à la carte restavracija »Mondschein' s alte Gaststube« je najboljš 
a izbira za tradicionalno kulinariko, ki jo odlikuje uporaba regionalnih proizvodov." 

Na kratko o hotelu Mondschein
» Država: Avstrija
» Klasifikacija: smučarski hotel 4 zvezdic
» Grajen: 1739 (prenova 2011, Chalet 2015)
» Število zaposlenih: 25
» Število postelj: 75 (hotel) + 26 (Chalet)
» Število nočitev na leto: 10.281
» Površina: ni podatka
» Vodstvo: Markus Kegele
» Priznanja: Ecolabel (2014), Umweltzeichen

Tourismus (2014), klimaaktiv – zlati hoteli in
nočitveni obrati (2014)

© Hotel Mondschein
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Ukrepi za varstvo podnebja
Stavbni ovoj: toplotna sanacija na osnovi energetsko 
učinkovite gradnje z visoko kakovostnimi, ekološkimi 
materiali in optimalno toplotno izolacijo za prihranek pri 
stroških ogrevanja.

Proizvodnja toplote: lesena polena, toplotna črpalka z 
zemeljsko sondo, kondenzacijski kotel na olje, izraba 
odpadne toplote iz velnesa za predgretje pitne in tople 
vode.
Proizvodnja elektrike: zelena elektrika
Osvetljava: LED sistem z avtomatiziranim vklapljanjem 
glede na navzočnost
Hlajenje: hladilniki in zamrzovalniki A+++, brezplačna 
strežba v sobah namesto minibara (»minibar brez 
elektrike«).
Upravljanje z energijo: redna kontrola in analiza porabe 
energije, upravljanje s konicami v porabi, uporaba 
pametnik merilnikov.
Uporaba živil: uporaba BIO-živil in regionalnih proizvodov, 
recikliranje, ločevanje odpadkov.
Mobilnost: možnost polnjenja električnih koles in 
avtomobilov.

Hotel Mondschein 
Stuben am Arlberg | Avstrija

© Hotel Mondschein© Hotel Mondschein

©Alpine Convention

"Prepričani smo, da mora biti ekološ
ko vedenje veliko bolj zabavno, kot 
neekološ ko vedenje. Sicer ne bo 
dovolj ljudi odločalo po trajnostnih 
načelih. Zato smo se potrudili naš  
hotel oblikovati tako, da gost v prvi 
vrsti občuti in doživi udobje, 
privlačnost in užitek. To pa se osnuje 
na premiš ljenem celostnem ekološ 
kem konceptu, ki ga od vseobsežne 
prenove hotela v letu 2011 sedaj 
izvajamo v vseh področjih hotela. Mi 
ekologije in ekonomije ne 
obravnavamo kot nasprotji. Z njuno 
simbiozo ustvarjamo sinergije. Na tak 
način lahko postopamo pametno 

in učinkovito"

Drugo: sistem kartic za 
odklepanje vrat, pri 
katerem se v praznih 
sobah odklopi elektrika, s 
pomočjo » zelene 
vtičnice« se napaja zgolj 
namenska elektrika.

POSEBNA NAGRADA ZA STAVBE Z ZGODOVINSKO STRUKTURO | Hotel Mondschein
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Hotel Leitlhof - Dolomiten
Innichen | Italija

Familie Mühlmann | Pustertalerstr. 29 | 39038 Innichen | Italija             
+390474913440 | office@leitlhof.com
www.leitlhof.com

© Hotel Leitlhof

"Sredi krasnega gorovja v Dolomitih Južne Tirolske bosta osebna oskrba in družinsko 
ozračje vašim počitnicam v hotelu Leitlhof dala posebni pečat.
Pomirjujoča notranja ureditev iz naravnih materialov iz regije, kulinarična kombinacija 
mediteranske in alpske kuhinje, prijetni kotički za oddih v velnesu in udobne sobe omogočajo 
sproščujoč oddih. Poleg sob za goste, restavracije ter velnesa s savno in bazeni, sta del 
hotelske ponudbe tudi dva konferenčna prostora. Različne trajnostne pobude na domači kmetiji, 
uporaba lokalnih materialov in proizvodov, ozaveščanje gostov in okolju prijazne mobilnostne 
pobude omogočajo »zelene počitnice« v »zelenem« hotelu Leitlhof – Dolomiten v zeleni regiji 
Južne Tirolske."

Na kratko o hotelu Leitlhof
» Država: Italija
» Klasifikacija: superior hotel 4 zvezdice
» Grajen: 1970, vedno znova se izvajajo širitve
» Število zaposlenih: 45
» Število postelj: 108
» Število nočitev na leto: 29.000
» Površina: 6.314 m2

» Vodstvo: Robert Mühlmann
» Priznanja: Klimahotel Climatpartner, Green Tec

Award, Leading Green Hotel v sklopu nagrade World
Travel Awards

©  Hotel Leitlhof 
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Hotel Leitlhof - Dolomiten 
Innichen | Italija

© Hotel Leitlhof©  Hotel Leitlhof

©Alpine Convention

»Od leta 2012 smo podnebno
nevtralni in eden redkih energetsko
samozadostnih hotelov, ki 
proizvedejo več energije kot je
porabijo. Vsako leto izračunamo naš
ogljični odtis. Hotel primerljive
velikosti proizvede približno 140 kg
CO2 na gosta in nočitev. V letu 2017
nam je z lastno elektrarno na
biomaso in mnogimi majhnimi
pobudami za varstvo podnebja
uspelo znižati izpust CO2 na 12,3 kg
na gosta na nočitev. Pri nas se ne
gremo lažnega okoljevarstva,
temveč smo trajnostno zavezani
doseganju ciljev za zniževanje
izpustov CO2.«

Interventi per la lotta ai cambiamenti climatici
Stavbni ovoj: izolacija sten in strehe z lesnimi vlakni, zunaj ležeči 
elementi zasenčevanja, energetsko učinkovita okna in vrata.

Proizvodnja toplote: daljinsko ogrevanje na krajše in daljše 
distance, elektrarna na lesno biomaso s sekanci, izraba odpadne 
toplote iz sistema hlajenja in velnesa za predgretje zraka vode.

Prezračevanje: mehanska prezračevalna naprava z izrabo 
odpadne toplote.

Proizvodnja elektrike: elektrarna na lesno biomaso, fotovoltaika.

Osvetljava: LED svetila in avtomatizirano vklapljanje glede na 
gibanje in navzočnost, povezava z drugimi sistemi, npr. za 
zasenčevanje, uravnavanje osvetljave glede na svetlobo

Ekološki materiali: lesena okna, leseni pod, pohištvo večinoma iz 
domačega borovega lesa

Upravljanje z energijo: redne analize porabe energije, upravljanje 
s konicami v porabi, vključevanje gostov in zaposlenih.
Mobilnost: možnost polnjenja električnih avtomobilov in koles, 
brezplačna izposoja koles, posebne ponudbe brez avtomobila.

Uporaba živil: regionalna živila, uporaba 
živil iz lastnega vrta in lastne kmetije, brez 
pakiranja za enkratno uporabo.
Drugi ukrepi: upravljanje z notranjo 
temperaturo, lastno polnjenje vode. 

NOMINIRANEC | Hotel Leitlhof
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SMART WOOD HOUSE 
Tamsweg | Avstria

Herwig Zöhrer & Julia Jeschek-Zöhrer | Lasabergweg 11 | 5580 Tamsweg | Avstrija
+43 650 270 86 48 | info@smartwoodhouse.at
www.smartwoodhouse.at

© Smart Wood House

"SMART WOOD HOUSE v Tamswegu je počitniška hiška, narejena iz regionalnih 
materialov, seveda v ekološki gradnji.
V ta občutek se boste zaljubili: poseben aromatičen vonj po alpskem macesnu in s slamo 
izoliranih stenah ustvarja ozračje udobja. Počitnikarji bodo tukaj našli prav poseben počitniški 
dom. Kraj za bivanje, za skupno kuhanje in uživanje v hrani, za praznovanja, udobje in počitek. 
Hiša sprejme do devet gostov. Vse skupaj pa se nahaja sredi narave v Tamswegu. Poleg sob 
za goste pa apartmajska hiša nudi tudi kuhinjo, savno s sobo za počitek, konferenčno sobo in 
dodatne prostore, v katere se lahko gostje po želji umaknejo." 

Na kratko o Smart Wood House
» Država: Avstrija
» Klasifikacija: počitniška hiša
» Grajena: 2017
» Število zaposlenih: 3
» Število postelj: 9
» Število nočitev na leto: 1095
» Površina: 230 m2
» Vodstvo: Herwig Zöhrer & Julia Jeschek-

Zöhrer
» Priznanja: Unesco biosferna hiša Lungau kot

vzor za trajnostno gradnjo v kraju Lungau
(2017)

© Smart Wood House
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SMART WOOD HOUSE 
Tamsweg | Avstrija

"Najprej je bila motivacija, da v 
najhladnejši regiji Avstrije zgradimo 
stavbo po skoraj ničnem energetskem 
standardu z minimalnim ogljičnim 
odtisom, ki predstavlja kombinacijo 
pristnih regionalnih gradbenih 
materialov, sodobne lesene arhitekture 
in vizionarnega koncepta stavbne 
tehnike, istočasno pa nam omogoča 
trajnostno poslovanje. Regionalni 
gradbeni materiali, kot je les, toplotna 
izolacija iz slame in naravni kamen iz 
lastnega posestva so osnova našega 
pristopa. Na željo organiziramo tudi 
različne aktivnosti, kot npr. sprehode 
za nabiranje divjih zelišč, ki so odlična 
priložnost za spoznavanje domačih 

zelišč."

© Smart Wood House

©Alpine Convention

Ukrepi za varstvo podnebja
Stavbni ovoj: izolacija stropa in sten s slamo iz regionalne 
vrste rži, neprodušni stavbni ovoj, vnos dnevne svetlobe skozi 
zastekljeno čelno fasado preko štirih nadstropij.
Proizvodnja toplote: centralno ogrevanje z lesenimi poleni iz 
lastnega gozda, solarna termija z aktivacijo betonskega jedra 
in zalogovnikom za ogrevanje vode, predgretje in hlajenje 
preko zemeljskega kolektorja.
Proizvodnja elektrike: zelena elektrika.
Osvetljava: velik izkoristek dnevne svetlobe zmanjša potrebo 
po umetni svetlobi, povezava z drugimi sistemi, kot je 
upravljanje objekta, senzorji gibanja in navzočnosti.
Hlajenje: kombinacija hlajenja in zamrzovanja (kuhinjski 
aparat) A++.
Upravljanje z energijo: redna kontrola in analiza porabe 
energije.
Ekološki materiali: masivni macesnov les za  pod in stene, 
naravni kamen, pohištvo iz masivnega lesa, bale sena.
Uporaba živil: regionalna in bio živila.
Mobilnost: možnost polnjenja električnih koles in 
avtomobilov, gratis smučarski avtobus do vseh smučarskih 
centrov, vozovnica za JPP 1€/ dan, brezplačna izposodja 
koles.
Drugo: perilo se poleti 
suš i na zraku, zelena 
streha na parkiriš ču za 
avtomobile, ni 
nepropustnih površ in – 
prodnate poti, bio 
zeliš čni vrt.

© Smart Wood House

NOMINIRANEC | SMART WOOD HOUSE
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Eco Hotel Bonapace 
Torbole sul Garda | Italija

Arrigo Jacobitti | Via Strada Piccola 15 | 38069 Torbole sul Garda | Italija      
+39 0464 516995 | info@ecohotelbonapace.com
www.ecohotelbonapace.com

© Eco Hotel Bonapace

"Želite preživeti okolju prijazne počitnice pri ponudniku, ki je drugačen od vseh ostalih 
ponudnikov?
Eco Hotel  Bonapace je hotel s tremi zvezdicami, ki vas bo presenetil, saj je v celoti zgrajen iz 
lesa in celotna hišna tehnika za svoje delovanje uporablja zgolj podtalnico, sončno energijo in 
elektriko iz obnovljivih virov. Tukaj je zagotovljeno udobje za človeka, saj se s pomočjo 
izmenjave in filtriranja zraka, nadzorom nad vlažnostjo zraka, naravnim hlajenjem in 
edinstveno zvočno in toplotno izolacijo ureja konstantna mikroklima prostorov. Gostje imajo za 
zajtrk na voljo BIO živila iz regije, ki jih hotel nakupi neposredno pri pridelovalcu, živila so 
sezonska in domače pripravljena."

Na kratko o Eco hotelu Bonapace

» Država: Italija
» Klasifikacija: hotel 3 zvezdice
» Grajen: 2013
» Število zaposlenih: 5
» Število postelj: 40
» Število nočitev na leto: 11.207
» Površina: 600 m2

» Vodstvo: Arrigo Jacobitti
» Priznanja: KlimaHotel

© Eco Hotel Bonapace 

Opisnik

OPISNIK NOMINIRANCEV
V KATEGORIJI HOTELIRSTVO
“CLIMAHOST”ALPSKI NATEČAJ ZA VARSTVO
PODNEBJA IN ENERGETSKO UČINKOVITOST



ClimaHost | Stran 25

Ukrepi za varstvo podnebja
Stavbni ovoj: izolacija na zunanjih stenah z recikliranim grafitom, 
avtomatizirane markize, specifična stopnja prehodnosti energije 
na okenskih steklih.

Proizvodnja toplote: toplotna črpalka na podtalnico, izraba 
odpadne toplote iz hlajenja pitne vode ali iz predgretja vode, 
solarna termija za podporo ogrevanju.

Prezračevanje: mehanska prezračevalna naprava s ponovno 
izrabo toplote.

Proizvodnja elektrike: fotovoltaika, zelena elektrika.

Osvetljava: LED svetila in avtomatizirano vklapljanje glede na 
gibanje in navzočnost, povezanost z drugimi sistemi.

Ekološki materiali: lesena okna, PEFC certificiran les, recikliran 
EPS za toplotno izolacijo.

Mobilnost: možnost polnjenja električnih avtomobilov.

Upravljanje z energijo: redna analiza porabe energije, 
vključevanje gostov in zaposlenih.

Uporaba živil: BIO in načeloma regionalna živila, 
sodelovanje z obrati iz okolice, nasveti gostom 
za preprečevanje nepotrebnih živilskih 
odpadkov.

Eco Hotel Bonapace 
Torbole sul Garda | Italija

© Eco Hotel Bonapace© Eco Hotel Bonapace

©Alpine Convention

"Verjamemo, da lahko živa bitja
obstaja le, če lahko okolje, v katerem 
živijo, zagotovi njihovo preživetje. Da 
bi zaščitili sebe, moramo zaščititi 
zemljo. Uporabljamo domače, 
ekološke in sezonske izdelke ter 
izdelke kratke distribucije. Naše 
stranke senzibiliziramo, da se 
izognemo živilskim odpadkom, in 
odpravili smo pakete za hrano in 
osebno nego. Uporablja se samo 
reciklirani papir, vključno s toaletnim 
papirjem. Imamo več polnilnih postaj 
za e-avtomobile, kupujemo električno 
energijo iz obnovljivih virov energije in 
uporabljamo solarni termalni sistem."

Drugo: uporaba naravnih hladilnih 
snovi, ugotavljanje navzočnosti s 
sistemom kartic, uporaba ekoloških 
čistil, uporaba centralnih stikalnih ur 
na čas.

NOMINIRANEC | Eco Hotel Bonapace
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Hotel Waldrand
Lenk | Švica

Volkmar Falk | Aegertenstrasse 12 | 3775 Lenk | Švica 
+41 33 736 82 82 | info@hotelwaldrand.ch
www.hotelwaldrand.ch

© Hotel Waldrand Lenk AG

"Očarljiv hotel Waldrand je že dvanajst let pod srčnim vodstvom družine.
V od sonca pobožanem gorskem hotelu na mirni južni legi v dolini Simmental nad krajem Lenk 
gostje lahko izbirajo med različnimi vrstami sob, nekatere izmed njih z balkonom. Pri 
samopostrežnem zajtrku na sončni terasi in v rustikalni restavraciji s kaminom »Chupferchessi« 
so gostje zjutraj in zvečer razvajani z lokalnimi jedmi, pripravljenimi iz lastnega alpskega BIO 
vrta. Veliki parki, ki vabijo k posedanju in ponujajo ležalnike ter pogled na goro Wildstrubel, so 
idealni za postanek na svežem zraku. Pohodniške in kolesarske poti vas neposredno od hotela 
popeljejo v naravo, najboljša smučišča pa so od hotela oddaljena zgolj pet minut hoje."

Na kratko o hotelu Waldrand

» Država: Švica
» Klasifikacija: hotel 3 zvezdice
» Grajen: 1900
» Število zaposlenih: 9
» Število postelj: 50
» Število nočitev na leto: 8.000
» Površina: 700 m2
» Vodstvo: Volkmar Falk
» Priznanja: nič

©  Hotel Waldrand Lenk AG 
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Ukrepi za varstvo podnebja
Stavbni ovoj: 3-kratna zasteklitev oken in vrat, poseben način 
izrabe sončnega sevanja v stavbo s sevanjem na južni strani, 
uporaba parne zavore.

Proizvodnja toplote: toplotna črpalka na zrak.

Proizvodnja elektrike: fotovoltaika in zelena elektrika

Osvetljava: LED svetila z avtomatiziranim vklapljanjem glede 
na gibanje in navzočnost in uravnavanjem svetlobe glede na 
svetlost in navzočnost.

Upravljanje z energijo: redna analiza porabe energije, 
uporaba pametnih merilnikov.

Mobilnost: možnost polnjenja električnih koles in avtomobilov, 
brezplačna izposoja koles, posebne ponudbe brez avtomobila

Regionalnost: oglaševanje ponudb s poudarkom na 
regionalnosti, sodelovanje z obrati iz okolice.

Uporaba živil: uporaba regionalnih živil, izogibanje nastanku 
živilskih odpadkov, neuporaba embalaže za enkratno uporabo, 
ločevanje odpadkov in recikliranje.

Hotel Waldrand
Lenk | Švica

©  Hotel Waldrand Lenk AG©  Hotel Waldrand Lenk AG

©Alpine Convention

»Nekako slučajno smo se znašli
v tej situaciji in šele kasneje nam je
postalo jasno, kaj smo s tem sploh
ustvarili. Celotni hotel smo najprej
postavili na glavo in ga posodobili
tako, da je sedaj izredno učinkovit.
S hranilnikom elektrike želimo
postati neodvisni od omrežnega
ponudnika. V kolikor elektrika v
prihodnje ne bo zadostovala, bomo
postavili še sistem za pridobivanje
sončne energije. Naš BIO vrt je
edinstven. Poleti iz njega našim
gostom nudimo veliko proizvodov.
Moja motivacija je voditi hotel, ki
zelo pazljivo ravna z viri ali pa jih v
najboljšem primeru sploh ne
potrebuje – za naše potomce in za
naše gore."

Drugi ukrepi: uporaba 
centralnih stikalnih ur na 
čas in senzorjev, 
regulator vrtilne frekvence 
pri črpalkah, novi 
kuhinjski aparati A+++, 
sušilec s toplotno črpalko

NOMINIRANEC | Hotel Waldrand
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Explorer Hotel Kitzbühel 
St. Johann in Tirol | Avstrija

Katja Leveringhaus & Jürnjakob Reisigl | Speckbacherstraße 87 | 6380 St. Johann | Avstrija
+49 8322 9785 278 | marketing@explorer-hotels.com
www.explorer-hotels.com

© Explorer Hotels

"Podnebno nevtralni hotel Explorer Kitzbühel se nahaja sredi Alp in s tem je perfektno 
izhodišče za aktivnosti v gorah.
Ta sodobna pasivna stavba je eden od osmih hotelov Explorer, ki se nahajajo v glavnih alpskih 
regijah Nemčije in Avstrije. Drugi hoteli Explorer so že prejeli priznanja za trajnostno delovanje, 
kot so zlato priznanje klimaaktiv ali Energiezukunft Allgäu. Explorer Hotel Kitzbühel se je 
odpovedal lastni restavraciji in s tem podpira infrastrukturo v svojem kraju. Gostje prenočujejo v 
modnih dizajnerskih sobah, kjer se najde veliko prostora za športno opremo in udoben kotiček 
za posedanje s pogledom na gore. Komur je do tega, si lahko svoja umešana jajčka za zajtrk 
speče kar sam. Po aktivnostih v gorah pa se gostje lahko sprostijo v športnem velnesu s savno, 
parno kopeljo, infrardečo kabino in fitnesom. Nizkocenovni design hotel trenutno nima uradne 
klasifikacije, po aktualnih pravilih za klasificiranje pa bi prejel 3 zvezdice." 

Na kratko o hotelu Explorer Kitzbühel

» Država: Avstrija
» Klasifikacija: še ni kvalificiran
» Grajen: 2016
» Število zaposlenih: 25
» Število postelj: 200
» Število nočitev na leto: 45.000
» Površina: 1.078 m² na nadstropje, 4 nadstropja
» Vodstvo: Katja Leveringhaus & Jürnjakob Reisigl
» Priznanja: certificiran pasivni hotel

©  Explorer Hotels
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Ukrepi za varstvo podnebja
Stavbni ovoj: okna za pasivne hiše, podolgovata stavba z 
velikimi odprtinami za okna, majhni balkoni pred sobami za goste 
za zasenčevanje poleti in za izkoristek solarnega sevanja pozimi.

Proizvodnja toplote: daljinsko ogrevanje z biomaso na krajše in 
daljše distance, izraba odpadne toplote iz velnesa.

Prezračevanje: mehanska prezračevalna naprava z izrabo 
odpadne toplote.

Proizvodnja elektrike: zelena elektrika.

Osvetljava: LED svetila, avtomatizirano vklapljanje glede na 
prisotnost, povezava z drugimi sistemi.

Ekološki materiali: stenski opaž iz starega lesa.

Upravljanje z energijo: certificiran sistem ravnanja z okoljem v 
skladu z ISO 14001, certificiran sistem za upravljanje z energijo 
v skladu z ISO 50001, upravljanje s konicami v porabi.

Mobilnost: možnost polnjenja električnih koles in avtomobilov, 
brezplačna izposoja koles, posebne ponudbe brez avtomobila.

Explorer Hotel Kitzbühel 
St. Johann | Avstrija

© Explorer Hotel Kitzbühel©  Explorer Hotel Kitzbühel

©Alpine Convention

"Explorer Hotel Kitzbühel je eden 
prvih hotelov po standardu pasivne 
hiše v Evropi in je podnebno 
nevtralen. Svojo vodilno vlogo na 
področju trajnostnega turizma v 
Alpah uporabljamo za usmerjanje 
pozornosti gostov in partnerjev na 
teme, ko so skrbno ravnanje z viri, 
energetska učinkovitost in obnovljivi 
viri energije, saj pri njih želimo 
vzbuditi občutek za pomen 
okoljevarstvenega vedenja. Na tak 
način spoznajo kako z občutkom 
ravnati z naravo in viri energije in se 
aktivno vključujejo v proces 
izboljšav. Varstvo okolja in trajnostni 
razvoj sta nepogrešljiva sestavna 
dela znamke Explorer hotelov."

Uporaba živil: izključno 
regionalna živila za zajtrk, 
možnost za samostojno cvrtje jajc 
za zajtrk, pri zajtrku ni majhnih 
pakiranih porcij, vsak svojo 
porcijo vzame iz večjih embalaž, 
brez lastne restavracije, gostje 
namesto tega prejmejo 
prepustnico za restavracije iz 
okolice, kjer lahko večerjajo.

NOMINIRANEC | Explorer Hotel Kitzbühel
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Terme Snovik
Kamnik |  Slovenija
Petra Zlatoper | Molkova pot 5 |  1241 Kamnik | Slovenija 
+386 1 83 44 100 | katarina.hribar@terme-snovik.si
www.terme-snovik.si

© Terme Snovik

"Terme Snovik so najvišje ležeče terme v Sloveniji.
Na eni strani so terme obkrožene s Kamniško-Savinjskimi Alpami, na drugi strani pa s 
čudovitimi gozdovi in neokrnjeno naravo Tuhinjske doline. Ponudba je aktivna, zdrava in 
zelena. Terme Snovik sestavljajo bazenski kompleks z zunanjimi in notranjimi bazeni, 
restavracija ter velnes center, nad katerim je na robu gozda postavljenih osem apartmajskih 
hiš s sobami in apartmaji. V sklopu term so urejeni tudi vrtovi, telovadnica v naravi, igrala in 
pešpoti. Zaradi narave in odlične lege so idealna turistična destinacija za družine v času 
počitnic, med letom pa odličen kraj za sprostitev." 

Na kratko o Termah Snovik

» Država: Slovenija
» Klasifikacija: apartmajske hiške *
» Grajene: 2001-2007
» Število zaposlenih: 30
» Število postelj: 356
» Število nočitev na leto: 50.000
» Površina: 9130 m2
» Vodstvo: Petra Zlatoper
» Priznanja: EU Ecolabl (2008), CIPRA Award (2008),

Top 10 Green Tourism Solution (2016)

© Terme Snovik
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Terme Snovik 
Molkova pot | Slovenija

» Že od začetka delovanja smo
predani trajnostnemu razvoju. Za svojo 
dejavnost uporabljamo stoodstotno 
obnovljive vire energije. Kar 84 %
toplotne energije proizvedemo z lesno 
biomaso, ki jo v celoti pridobimo v 
bližnji okolici. Za notranje prevoze in 
prevoz gostov uporabljamo električno 
vozilo. Za širjenje zavesti o pomenu 
samooskrbe in lastno uporabo gojimo 
svoj zelenjavni vrt in mini sadovnjak. Z 
uporabo biološke čistilne naprave 
vračamo uporabljeno vodo nazaj v 
okolje. Svoje znanje predajamo naprej, 
domačinom in gostom, na leto imamo 
več kot 50 ekoloških tehničnih dni  za 
osnovnošolske in srednješolske 
skupine.«

© Terme Snovik

©Alpine Convention

Ukrepi za varstvo podnebja
Stavbni ovoj: zunaj ležeči elementi zasenčevanja, poseben 
izkoristek dnevne svetlobe in sončnega sevanja.
Proizvodnja toplote in energije: daljinsko ogrevanje na krajše 
in daljše distance, toplotna črpalka na zrak, toplotna solarna 
naprava za ogrevanje vode, peč na biomaso.
Klimatizacija in prezračevanje: prezračevalna naprava z 
izrabo odpadne toplote, sodobna naprava za upravljanje, 
stikalne ure na čas, pogon s spremenljivo hitrostjo pri obtočnih 
črpalkah.
Osvetljava: večinoma LED svetila, avtomatsko vklapljanje svetil 
glede na svetlobo in navzočnost.
Ekološki materiali: leseno pohištvo, večinoma leseni parket, 
uporaba lesa iz okolice.
Upravljanje z energijo: certificiran sistem ravnanja z okoljem v 
skladu z ISO 14001, upravljanje s konicami v porabi, uporaba 
pametnih merilnih naprav, vključevanje gostov in zaposlenih.
Mobilnost: možnost polnjenja električnih koles in avtomobilov, 
ponudba avtobusnih prevozov.
Uporaba živil: načeloma regionalna živila, ločevanje odpadkov 
in recikliranje, uporaba naravnih hladilnih sredstev.

Drugo: ozaveščanje gostov in 
lokalnega prebivalstva, 
ekološka čistila, sodelovanje z 
okolju prijaznimi pralnicami, 
recikliran papir za potrebe 
administracije.

© Terme Snovik

NOMINIRANEC | Terme Snovik
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Das Naturhaus
Oberammergau | Nemčija

Johannes in Claudia Kästel | Schmädlgasse 11 | 82487 Oberammergau | Nemčija 
+49 8822949170 | dasnaturhaus@dasnaturhaus.net
www.dasnaturhaus.net

© Das Naturhaus

"V prvi vrsti nam je pomembno ljudem približati zdrav način bivanja in življenja.
Pri naših projektih v ospredju ni bila ekonomska korist. To, kar smo zase uresničili, želimo deliti 
tudi z drugimi, če to želijo. Naš cilj je gostom približati celostno razumevanje narave in jim 
pokazati, da je tak način delovanja možno uskladiti tudi z vsakdanjim življenjem.
Pri nas ne najdejo zatočišča samo tisti, ki želijo pobegniti vsakdanu in bivati drugače kot doma. 
Tudi tisti, ki iščejo nove ideje za bivanje in nove poti za življenje, pri nas najdejo navdih. Prav 
tako osebe, ki so občutljive na sevanje in okoljske strupe, kot npr. laki ali petrokemija, bodo pri 
nas našli čisto naravo in odlično priložnost za oddih." 

Na kratko o hiši eNaturhaus
» Država: Nemčija
» Klasifikacija: apartmajska hiša
» Grajena: 2011
» Število postelj: 5
» Število nočitev na leto: 150
» Površina: 246 m2

» Vodstvo: Johannes in Claudia Kästel
» Priznanja: klasifikacija DTV

© Das Naturhaus
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Interventi per la lotta ai cambiamenti climatici
Stavbni ovoj: stene iz 30 cm masivnega lesa + 5 cm lesnih 
vlaken + 2,5 cm macesnovega opaža, okna v višini prostora na 
južni strani za ciljni izkoristek sonca, zunaj ležeči zasenčevalni 
elementi, okna z nabrekajočim tesnilnim trakom in 3-kratno 
zasteklitvijo.

Proizvodnja toplote: centralno ogrevanje, peč na les.

Proizvodnja elektrike: fotovoltaika, zelena elektrika.

Osvetljava: LED svetila in avtomatizirano vklapljanje glede na 
gibanje in navzočnost, uravnavanje svetlobe glede na svetlost.

Ekološki materiali: uporaba izključno ekoloških proizvodov v 
zunanji in notranji ureditvi.

Upravljanje z energijo: spremljanje porabe energije, 
vključevanje gostov.

Mobilnost: posebne ponudbe brez avtomobila.

Uporaba živil: lastno kompostiranje, ločevanje odpadkov

Das Naturhaus 
Oberammergau | Nemčija

© Das Naturhaus© Das Naturhaus

©Alpine Convention

"Če obstaja večja naloga od te, da
ohraniš stvaritev, je jaz ne poznam 
(Richard von Weizsäcker v svojem 
nastopnem govoru kot predsednik 
države). Zemlje nismo podedovali 
od svojih staršev, temveč smo si jo 
izposodili od svojih vnukov. To so 
največji temelji našega delovanja. 
Način gradnje Les100 je eden 
najbolj prepričljivih načinov v 
gradbeništvu, saj so surovine 
obnovljive. Nimamo te pravice, da 
bi živeli na račun nedolžnih 
zanamcev. Največji vzor za vse 
ukrepe je prav narava. Ona ne 
proizvaja škodljivih snovi in 
odpadkov."

Drugi ukrepi: uporaba deževnice za 
izpiranje stranišč, pralni stroj in 
zalivanje vrta, optimalni izkoristek 
sončne energije s stenskimi kolektorji 
za ogrevanje vode in podporo pri 
ogrevanju prostorov, vpliv na 
proizvajanje odpadkov pri gostih, na 
vrtu se ne uporablja anorganskih 
gnojil in pesticidov.

NOMINIRANEC | Das Naturhaus
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Hotel Solaria
Ischgl | Avstrija

Markus Kathrein | Dorfstraße 39 | 6561 Ischgl | Avstrija 
+43 54445 205 | kathrein@solaria.at
www.solaria.at

©Kathrein Hotel- u. Erlebnisgastronomie

"Strast, humor in srčnost: le nekaj lastnosti, s katerimi se ponašata Superior Hotel 
Solaria s štirimi zvezdicami v Ischglu in njegova ekipa.
Tako vsaj trdijo mnogi stalni gostje hotela v centru Ischgla na Tirolskem, v prelepi Avstriji. In kdo 
bi bolje vedel zakaj je hotel Solaria tako poseben! Za večino stalnih gostov je srčnost 
gostiteljske družine Kathrein dovolj velik vzrok, da se vedno znova vračajo v Ischgl in v hotel 
Solaria. Markus in Ankie Kathrein skorajda izbrišeta meje med gostom in prijateljem."

Na kratko o hotelu Solaria
» Država: Avstrija
» Klasifikacija: superior hotel 4 zvezdice
» Grajen: 1978
» Število zaposlenih: 40
» Število postelj: 109
» Število nočitev na leto: 12.500
» Površina: 5.840 m2
» Vodstvo: družina Kathrein
» Priznanja: Umweltzeichen Tourismus (2015)

© Kathrein Hotel- u. Erlebnisgastronomie 
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Ukrepi za varstvo podnebja
Stavbni ovoj: izolacija zunanjih sten in strehe s 15 do 18 cm 
EPS in 30 cm EPS.

Proizvodnja toplote: centralno ogrevanje z lesenimi poleni, 
izraba odpadne toplote iz kuhinje in hladilnih naprav, moduli za 
svežo vodo se napajajo iz zalogovnika.

Proizvodnja elektrike: zelena elektrika iz elektrarne na lesno 
biomaso.

Prezračevanje: mehanska prezračevalna naprava z izrabo 
odpadne toplote.

Osvetljava: LED svetila in avtomatizirano vklapljanje glede na 
gibanje in navzočnost.

Ekološki materiali: pohištvo iz domačega lesa, okolju prijazne 
stenske barve in laki, pod iz naravnega kamna.

Upravljanje z energijo: redna analiza porabe energije, 
upravljanje s konicami v porabi, uporaba pametnih merilnih 
naprav, vključevanje zaposlenih.

Mobilnost: možnost polnjenja električnih koles in avtomobilov, 
posebne ponudbe brez avtomobila.

Hotel Solaria 
Ischgl | Avstrija

© Kathrein © Kathrein

©Alpine Convention

Uporaba živil: BIO in načeloma regionalna živila, 
sodelovanje z obrati iz okolice.

Drugi ukrepi: sodobne krmilne naprave, nakup rib 
zgolj pri podjetjih z znakom kakovosti, urejeno 
ravnanje z odpadnimi maščobami, avtomatizirano 
upravljanje notranje temperature, zbiranje tonerjev 
za tiskalnike v dobrodelne namene.

»Našo strast do lesa lahko vidite
in celo občutite. Okoljska ekipa
hotela Solaria in družina Kathrein to
strast negujeta že desetletja in tako
sta si postavili cilj, da bosta gradili
na tej strasti. Naši zaposleni
predstavljajo osnovo, na katero
stavimo in to nam potrjuje tudi ta in
oni dolgoletni »dobri duh« v naši
hiši. Regionalni dobavitelji, proizvodi
in izdelki iz okolice so za nas prav
tako samoumevni kot tudi pravilno
recikliranje naših odpadkov. Zdravo
okolje nam veliko pomeni, saj nam
le-to po eni strani predstavlja
najboljše darilo, po drugi strani pa je
naloga nas vseh, da bo tako tudi
ostalo.«

NOMINIRANEC | Hotel Solaria
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Südtirol Chalets Valsegg 
Valles/Rio Pusteria | Italia

Familie Lanz | Unterlände 5 | 39037 Vals/Mühlbach | 
Italija +39 388 77 07 444 | info@valsegg.it
www.valsegg.it

© Südtirol Chalets Valseg

"Proč od vasi, sredi čudovite narave, se nahaja devet polno opremljenih počitniških 
koč, kjer lahko družine in pari preživijo mirne in sproščujoče dni. 
S predelavo domačih vrst lesa in uporabo regionalnih proizvodov izražamo svojo povezanost 
z domačim krajem in svojo ljubezen do tradicije. Vse to, kar nam podarja narava, želimo čim 
bolje izkoristiti. Ogrevamo se z lesom iz lastnega gozda in uživamo vodo iz lastnega gorskega 
izvira. Poleg sob za goste v naših gorskih kočah nudimo tudi savno in masažno kad ter 
konferenčne prostore oz. prostore za prireditve za do 60 oseb."

Na kratko o Südtirol Chalets Valsegg

» Država: Italija
» Klasifikacija: gozdna vas z devetimi počitniškimi

kočami
» Grajena: 2017
» Število zaposlenih: 6
» Število postelj: 45
» Število nočitev na leto: 10.281
» Površina: 723 m2
» Vodstvo: družina Lanz
» Priznanja: nič

© Südtirol Chalets Valsegg
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Ukrepi za varstvo podnebja

Stavbni ovoj: izolacija sten in streh z lesnimi vlakni, trojna 
zasteklitev oken, velika okna za izkoristek dnevne svetlobe.

Proizvodnja toplote: centralno ogrevanje z lesenimi poleni 
ali sekanci.
Proizvodnja elektrike: zelena elektrika.
Osvetljava: sistem LED svetil s senzorji za gibanje in 
navzočnost, uravnavanje osvetljave glede na svetlost.
Upravljanje z energijo: vključevanje zaposlenih v 
upravljanje z energijo.
Ekološki materiali: stene iz lesa in lastnega gozda, ilovnati 
omet, pohištvo iz masivnega lesa, pod iz masivnega lesa.

Uporaba živil: izključna uporaba regionalnih živil, 
recikliranje, ločevanje odpadkov, dobro načrtovano 
porcioniranje, aparati A+++.
Mobilnost: možnost polnjenja električnih koles in 
avtomobilov.

Südtirol Chalets Valsegg
Vals/Mühlbach | Italija

© Südtirol Chalets Valsegg© Südtirol Chalets Valsegg

©Alpine Convention

»Z dušo in srcem sem kmet in od
preteklega leta v počitniških kočah
tudi gostim. Ker smo zavezani
naravi, smo pri gradnji vasi
uporabljali zgolj lunarni les iz
lastnega gozda. Vsi materiali, kot
so lesena tla , kamene plošče,
steklo in pohištvo so neobdelani.
Vsi obrtniki so iz domače regije.
Ogrevanje poteka izključno z
lastnimi lesnimi sekanci iz okoliških
gozdov. Tudi celotna oskrba z vodo
je urejena z domačim izvirom.
Preostala voda iz izvira teče v
naraven ribnik. Poleg tega s
pomočjo turbine gorsko vodo tudi
ogrevamo.«

Drugi ukrepi: 
avtomatsko urejanje 
notranje temperature, 
redno preverjanje 
delovanja sistema, 
zaprte vitrine in 
naprave z zasloni.

NOMINIRANEC | Südtirol Chalets Valsegg
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Natečaj sta s podporo Alpske konvencije izvajala adelphi in Avstrijska agencija za energijo, subvencionirala 
sta ga še Zvezno ministrstvo za okolje, varstvo narave in jedrsko varnost (Nemčija) ter Zvezno ministrstvo za 
trajnostni razvoj in turizem (Avstrija).
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