
 

SPOROČILO ZA JAVNOST          Bohinjska Bistrica, 25.5.2021 

Odpiramo v nedeljo, 20.6.2021 od 10:00 ure dalje.   

Gostišče Danica, največja investicija v zgodovini Turističnega društva Bohinj, bo  končno odprla svoja vrata. Gostišče, ki 

je zgled povezovanja in interpretacije bohinjskega, bo nudilo prostore, kjer se bo našel kotiček za zaključene skupine, 

družine, pare, posameznike, ljubitelje prave domače bohinjske hrane in iskalce avtentičnih lokalnih zgodb, ki se bodo 

prepletale bodisi na krožniku ali v novih nastanitvenih kapacitetah. V gostinskem delu bomo lahko sprejeli v zaprtih 

prostorih in letnem vrtu do 170 oseb, v nastanitvenem delu pa  do 22 oseb.  

Dela se zaključujejo, otvoritev je pred vrati! 

Objekt, ki smo ga pričeli graditi 1. septembra lani z rušitvijo starega objekta, je zgrajen. Urejajo se samo še manjši detajli in 

vnaša oprema v sobah. Ekipa podjetja Tosidos, skupaj z glavnim projektantom Matjažem Krajnikom iz podjetja Arch design, 

oblikovalko notranjega interiera Jano Vilman in sodelavcem Anžetom Repincem, lokalnimi bohinjskimi mojstri in podjetniki 

ter ostalimi sodelujočimi slovenskimi podjetji je skupaj z ekipo investitorja poskrbela, da gostišče že pred glavno sezono 

pričakuje goste. Vrednost prenove ja znašala 1.300.000,00 EUR.   

Lomilci krize 

»Ko nas je lansko leto presenetila epidemija in so ukrepi za preprečevanje širjenja okužb onemogočili delovanje panoge 

turizma, smo  po začetnem šoku in prilagajanju na novo realnost pričeli razmišljati kako bi situacijo vendarle nekako izkoristili 

sebi v prid. Ko je pred poletno sezono postalo jasno, da bomo v glavni sezoni vendarle lahko kolikor toliko normalno delali in 

da nas v hladnejših mesecih najbrž čaka drugi val epidemije in ponovna zaprtja, smo se odločili, da ta čas izkoristimo za 

rekonstrukcijo Gostilne Danica. Na ta način smo želeli biti na nek način lomilci krize in iz nje priti močnejši. Projekt, ki je bil 

pripravljen že od leta 2014, smo tako po uspešni zagotovitvi financiranja pričeli izvajati 1. septembra. Naredili smo vse, da bi bil 

objekt odprt pred glavno poletno sezono 2021, kar nam je tudi uspelo,« je povedal predsednik Turističnega društva Bohinj, 

Boštjan Mencinger.  

Milena Košnik, vodja strokovnih služb društva in direktorica podjetja Danica Bohinj d.o.o., ki bo upravljalo s kampom in 

gostiščem Danica je ob tem povedala: »»Prenovo gostilne Danica smo že dolgo načrtovali. Zavedali smo se, da restavracija, ki 

je pomemben del kampa Danica,  ne  sledi razvoju samega kampa. S povečanjem objekta bomo pridobil sobe za nočitve,  ki 

bodo tematsko zanimive in raznolike. Gostišče Danica  bo tako še atraktivnejše in bo pomembna pridobitev za ves Bohinj. V 

Gostišču Danica bo sprva zaposlenih nekaj več kot 10 oseb, skoraj vsi so domačini. Načrtujemo, da bomo uspešno delovali celo 

leto,  ob dejstvu, da se tudi na področju zimske ponudbe  dogajajo veliki premiki v destinaciji.  V želji po tem, da bo res prijetno 

in idilično gostišč, smo že v izdelavo vključiti lokalne mojstre, ponudba pa bo temeljila na lokalni kulinariki in domačih 

pridelovalcih.« 

 

 



Pričakuje vas gastronomska in nastanitvena ponudba.  

Z Gostiščem Danica Bohinj pridobiva dodatno gastronomsko in nastanitveno ponudbo, ki bo tesno povezana z lokalnim 

okoljem in tradicijo. Odlikovala ga bo sodobno opremljena notranjost, ki bo hkrati dajala prijeten občutek domačnosti in 

pripovedovala zgodbe o Bohinju na vsakem koraku. Prevladovali bodo naravni materiali ter oprema in posebni elementi  iz 

našega okolja  in tudi širše. Gostinsko ponudbo, ki bo temeljila na lokalnih jedeh pripravljenih na sodobnejši način, smo 

nadgradili z nastanitvenimi kapacitetami. Na voljo bo sedem namestitvenih enot, ki ne bodo nudile le udobnega počitka, 

ampak bodo pripovedovale vsaka svojo zgodbo o bohinjski tradiciji, kulturi in naravi.   

Pristni okusi Bohinja v vsakem grižljaju.  

Na meniju Gostišča Danica bodo v ospredju pristni bohinjski okusi, vpleteni v tradicionalne jedi s kančkom sodobnega pridiha. 

Večina sestavin bo prihajala od lokalnih pridelovalcev, kar zagotavlja pristnost Bohinja v vsakem grižljaju. Zraven se vam bo 

prilegel kozarček izbranih slovenskih vin, ki jih boste našli na bogati vinski karti. Karkoli boste izbrali, mi vam bomo postregli z 

nasmehom. 

Gostišče Danica bo svoje goste sprejelo že to nedeljo!  

Nov začetek Gostišča Danica se bo začel v nedeljo, 20.6.2021 od 10:00 ure dalje.  Razvajali se bomo ob bohinjski kulinariki, 

degustaciji slovenskih vin in si ogledali gostišče. Gostišče Danica bo od ponedeljka dalje odprto vsak dan od 8:00 do 22:00 ure. 

Sveže novičke iz gostišča lahko spremljate preko socialnih omrežij Instagram in Facebook ter spletnih strani www.gostisce-

danica.si in  www.tdbohinj.si.  
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