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Spoštovani!

5. Dnevi pohodništva v Bohinju, 22.9. – 7. 10. 2012

Project partners

Pohodništvo v različnih oblikah (izletništvo, gorništvo) je bilo eden od prvih
vzgibov za turistični obisk Bohinja. Prvi obiskovalci so se sprehajali ob
jezeru in občudovali lepote bohinjskih ledeniških dolin in strmeli v venec
gora. V Bohinju je več kot dvajset let pred ustanovitvijo Slovenskega
planinskega društva že obstajalo prvo planinsko društvo nasploh na
slovenskem ozemlju (Triglavski prijatelji), ki je zgradilo tudi prvo planinsko
kočo v Julijskih Alpah. In nazadnje Bohinj beleži prvi uspešen vzpon na
Triglav iz leta 1776. Štirje srčni možje so takrat prvopristopno osvojili
Triglav – goro bogov, danes simbol Slovencev.
To so samo nekateri poudarki iz bogate bohinjske gorniške zgodovine.
Razvoj turizma je bil, je in bo v Bohinju povezan s pohodništvom. Ni čudno
torej, da smo se odločili organizirati Dneve pohodništva v Bohinju v
sklopu slovenskega projekta Slovenija hodi – pohodniški dnevi.
Z organizacijo Dnevov pohodništva v Bohinju želimo izkoristiti naravne in
druge danosti Bohinja pri razvoju turizma, izpostaviti vsebinsko,
organizacijsko, ekonomsko, in estetsko vrednost pohodništva, izboljšati
kvaliteto turistične ponudbe in posledično podaljšati turistično sezono.
V času od sobote, 22. 9. 2012 do nedelje 7. 10. 2012 se bo tako v Bohinju
zvrstilo cel kup dogodkov. Od vodenih daljših in krajših pohodniških tur,
tečajev nordijske hoje, strokovnih predavanj, do zabavnih prireditev.

Ribiški festival z mednarodnim srečanjem vezalcev muh,
Bohinj, 29.9. – 6.10.2012
Z namenom podaljšati turistično sezono in obogatiti turistično ponudbo
bodo v Bohinju od 29. 9. 2012 do 6. 10. 2012 v sodelovanju z Ribiško
družino Bohinj in s sodelovanjem Ribiške družine Tolmin organizirali 3.
Ribiški festival z mednarodnim srečanjem vezalcev muh. Bohinj nudi več
kot idealne pogoje za razvoj ribiškega turizma, zato smo prepričani, da bo
festival pozitivno vplival na razvoj turizma v Bohinju. Udeleženci bodo v
času festivala lahko, pod ugodnejšimi pogoji lovili v Bohinju (na jezeru in
Savi Bohinjki), reki Soči, Tolminki in Idrijci. Poleg tega bo vsak večer ob
prijetne druženju potekala vezava ribiških muh, kjer se bodo predstavili
nekateri najboljši vezalci muh iz Slovenije in tujine.
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Organizatorji se zavedamo dejstva, da z organizacijo takšnega dogodka
posegamo v tisto najdragocenejše, kar lahko v Bohinju ponudimo, zato smo
toliko bolj veseli, da smo k sodelovanju uspeli privabiti strokovno
usposobljene organizacije.
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Slow tourism, projekt, ki želi upočasniti
»Kakovost turističnih izkušenj ne izvira iz instant počitnic namenjenih
zbiranju žigov v potnem listu oziroma obiskovanju čim večjega števila
krajev. Kakovost se odraža v pojmih kot so sprostitev, poglabljanje,
spoznavanje območja, skratka: počasnost, sproščenost. To se pravi obiskati
manj krajev, ki pa jih je treba odkriti in doživeti umirjeno«.je zapisano v
smernicah za slow (počasni) turizem. Ob obilici turistične ponudbe je
vprašanje, kako ovrednotiti in promovirati tako imenovano počasno obliko
turizma. In kakšna sploh je ta počasnost?

•

Turizem Bohinj kot partner v tem strateškem projektu odgovarja na ta
vprašanja z Mednarodnim festivalom alpskega cvetja, in z organizacijo
Dnevov pohodništva ter Festivalom ribištva itd. Trdno smo prepričani,
da omenjeni trije dogodki, katerih skupna značilnost je tudi, da so
organizirani izven glavne turistične sezone, v največji možno meri odražajo
pet glavnih elementov slow turizma in sicer Čas, Počasnost, Sobivanje,
Pristnost, Trajnost in Čustvenost.

•

Na Turizmu Bohinj verjamemo, da bosta oba jesenska turistična produkta v
prihodnje vplivala na razvoj turizma v Bohinju. Zavedamo pa se tudi, da z
obema posegamo v tisto najdragocenejše, kar v Bohinju lahko ponudimo.
To nas postavlja pred odgovorno nalogo iskanja potrebnega ravnovesja
med varovanjem in ohranjanjem in razvojnimi težnjami. Prav zato smo
izredno veseli sodelovanja s strokovnimi organizacijami GIZ pohodništva in
kolesarstva, Triglavskega narodnega parka, Planinske zveze Slovenije, in
lokalnimi društvi.

Več na www.bohinj.si
Klemen Langus, Turizem Bohinj
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