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OPISNIK FINALIST 
“CLIMAHOST”ALPSKI NATEČAJ ZA VARSTVO 
PODNEBJA IN ENERGETSKO UČINKOVITOST
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"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."
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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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©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+++. 


