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PRENOVA GOSTILNE DANICA V KAMPU DANICA 
Pri nas po novem ne boste samo dobro jedli temveč tudi dobro spali! 
 

Gostilna Danica, eden izmed starejših bohinjskih gostinskih objektov, ob svojem začetnem 
obdobju poznan Bohinjcem tudi kot »Listnek«, je z 31. avgustom 2020 za nekaj časa zaprla 
svoja gostoljubna vrata. 
 

V začetku septembra namreč začnemo s celovito prenovo oziroma rekonstrukcijo gostilne.  

Projekt, ki smo se ga v Turističnem društvu lotili že leta 2014, se bo dokončno začel uresničevati. 
Največja sprememba pri gostilni bo poleg večjih notranjih, zunanjih in delovnih prostorov 

predvsem to, da bo v prihodnosti imela tudi nastanitvene kapacitete. Gostilna Danica v bodoče 
ne bo več prepoznana po tem imenu, temveč po novem imenu Gostišče Danica.  
 

Gostilna  je zadnja leta, ko je bilo ogromno obiska v Bohinju, le stežka zagotavljala vse ustrezne 

pogoje za delo in servis strankam. Vse bolj se je kazala potreba, da je prenova gostilne nujna.  
Ker ne gre za  novogradnjo objekta, temveč za prenovljeni objekt je bilo dane pogoje in 

okoliščine z arhitekti in gradbeniki maksimalno izkoristiti. Neizkoriščen prostor nad gostilno bo 
tako po obnovi prvič nudil tudi prenočišča v sobah in apartmajih.  
 

Največja investicija v zgodovini Turističnega društva 
Prenova Gostilne Danica bo največja investicija društva v vsej njegovi zgodovini. Predračunska 

neto vrednost (brez DDV) projekta je skoraj 1,3 milijona evrov. Od tega bo društvo najelo 

posojilo v višini 1,05 milijona evrov. Žal društvo s statusom civilno pravne osebe ni in ne more 
konkurirati na različnih razpisih države za pridobitev evropskih sredstev in nenazadnje tudi 
občine za takšna vlaganja, čeprav gre pri investiciji tudi za energetsko prenovo, povečanje 

turističnih kapacitet in uporabe najbolj domače surovine, smrekovega  lesa, za kar podjetja 

sicer lahko pridobijo znatna nepovratna sredstva. 
 

Bohinjsko bo na prvem mestu 
Pri ustvarjanju zgodbe in pričakovanj novega gostišča Danica nas je v Turističnem društvu 

Bohinj vodila želja, da bi novo gostišče vodilo bohinjsko znanje, tradicionalne veščine, 
bohinjske zgodbe, domači recepti, inovacije in navsezadnje tudi ljudje, ki tukaj živimo.  
 

Kdaj ponovno odpiramo vrata? 

Pričakujemo, da bomo z deli zaključili v mesecu maju 2021 in nemudoma pričeli z 
obratovanjem. V ponudbi Gostišča Danica s prenočišči boste našli:  hišne jedi s certifikatom 

Bohinjsko/From Bohinj, standarden izbor preprostih bohinjskih jedi za malico, zajtrk, kosilo ali 

večerjo, sezonske specialitete in zdrave sladice postrežene s pozornostjo, bogato vinsko 

spremljavo, aperitive in brezalkoholne napitke, menije za pogostitve, catering in za zaključna 
praznovanja ter nadstandardne sodobno, domačno in prijetno opremljene apartmaje. 
 

Kamp bo v času gradnje nemoteno obratoval naprej. Poskrbeli bomo, da bodo gostje v kampu 

odmaknjeni od izvajanja del, tako da bo morebitni hrup čim manj moteč in da bodo lahko uživali 
v lepi bohinjski jeseni in zimi.  
 

Potek prenove gostilne Danica lahko spremljate na Facebook Gostilna Danica.  


