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30 let Kampa Danica**** 
Turistično dru tvo Bohinj 

 

IZJAVA  takratnega in prvič predsednika Turističnega društva, Staneta Košnika: 

» Ideja, da bi območje Danice ponovno turistično oživeli, je zrasla med nekaterimi člani društva in 

sobodajalci iz Bohinjske Bistrice. Nezadovoljni, po njihovem mnenju preveč ciljno usmerjenim 

delovanjem društva predvsem na območje jezerske sklede in bližnjega  njenega zaledja, so v začetku 70 

let  z odcepitvijo, ustanovili lastno društvo,  to je TD Bohinjska Bistrica.  Društvo je v Danici na dan 

otvoritve, 15.7. 1989, gostilo tudi društvene turistične delavce Gorenjske. Bilo nas kar veliko, bilo je veselo 

razpoloženje in po kakšni uri druženja, je v tamkajšnjo zbrano množico zapeljal tuji gost z avtom in 

prikolico. Naše navdušenje je bilo popolno. V prvem letu poslovanja smo beležili 6.300 nočitev, leta 2001 

že 25.639 in potem vsako leto več.  Te številke o relativno kratkem razvoju kampa povedo vse. 

 

V prvih letih delovanja, so z društvenim udarniškim delom na edinem, malce bolj primernemdelu 

območja, sedaj je to predprostor pred Športno dvorano Danica,  uredili prostor za druženje s plesiščem, 

možnostjo kurjenja ognja. Postavili so tudi, po bohinjsko bi rekli  dvoje “svisli” iz brun, ki sta služili kot 

“šanka” na veselicah, ki so jih prirejala sami ali druga društva iz kraja. Sredi 70 let so uspeli postaviti 

brunarico, Gostišče Danica, na mestu kjer sedaj stoji Gostilna Danica. Eden večjih uspehov društva je bil 

tudi, da jim je skupščina takratne Občine Radovljica, kamor je spadalo tudi območje Bohinja, s sklepom 

dalo v upravljanje družbenega premoženje takratne občine, ki je obsegalo večinski del zemljišč Danice. 

 

Po požaru, ki je skoraj v celoti uničil Gostišče Danico, je društvo še zmoglo moči, da ga je obnovilo. Potem 

pa je aktivnost delovanja društva vedno bolj zamiralo in tik pred nekontrolirano ukinitvijo, sem  v prvem 

letu predsedovanja TD v letu 1988 uspel prepričati tedanje vodstvo bistriškega društva, da je ponovno  

pridružilo našemu društvo. 

 

Idejo, da društvo, ki se je ponovno imenovalo TD Bohinj, na območju Danice prične z aktivnostmi za 

ureditev prostora za kampiranje, je upravni odbor z zadržanim navdušenjem sprejel. Da pa bo težko kaj 

narediti, pa sem se zavedal že ob prvo dogovorjeni delovni akciji čiščenja popolnoma degradiranega 

območja. Udeležencem nas je bilo namreč samo 6. Ne glede na različne težave in ob šibkem 

investicijskem stanju društva, smo preko zime uspeli dozidati Gostišče Danica, s toaletnimi prostori in 

tuši za goste kampa in z odpadnim gradbenim materialom postavili recepcijo.  Tudi v kanejši vodenjih 

društva in  tudi kot član upravnega odbora, sem se zavedal, da društvo samo z močno finančno osnovo 

lahko premaguje vse težave in razvijaja svoje pester dejavnosti. Obžalujem samo to, da domače društvo, 

krajevni investitor, ni imel nikoli posebne podpore lokalne skupnosti. Še več od tega. Po mojem mnenju,   

po nekajkratnem prekomernem poseganju te z objekti, ki ne sodijo v kamp oz. v interesno območje 

razvoja kampa, sem pred leti  celo podal izstopno izjavo iz članastva v UO in izstopil iz društva. Ponovno 

sem se mu pridružil …  

 

Stane Košnik 

 

 

 

 

 


