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Sporočilo za javnost! 
 
 
KLJUB RAZMERAM SE DELO ZA PRIHODNOST V KAMPU ŠOBEC NADALJUJE 
 
Sezona v znamenju izrednih razmer je končana. Še zdaleč pa niso končane aktivnosti, s katerimi želimo kvaliteto storitve in 
počutja gostov v prihodnosti dvigniti še na višji nivo. Kamp Šobec je letos pričakal goste pripravljen kot, da se ni nič zgodilo. 
Kamp se je v letošnjem letu odprl prvi dan, ko so to dopuščale razmere. Odprt je bil v celoti, vse službe, trgovina in restavracija 
so delovale tako kot v letih, ko je bilo veliko več gostov. Izvedenih je bilo veliko posodobitev v sanitarijah,  nova pralnica, 
kopalnica za male živali, kolesarnica in servis koles. Izvedenih je bilo še vrsto izboljšav, vse v smeri dviga kakovosti storitve. 
Kljub temu, da je kamp zaradi situacije doživel ogromen izpad predvsem na tujih trgih nas veseli dejstvo, da so domači gosti 
naše okolje prepoznali kot izredno pozitivno, za preživljanje počitnic in prostega časa. Nagrada za to je bil povečan obisk in 
super ocena v akciji naj kamp, kjer smo bili ponovno uvrščeni med najboljše tri kampe v Sloveniji. Z investicijami nadaljujemo 
tudi v letošnji zimi, ko bomo moderno in trajnostno prenovili recepcijsko stavbo. 
 
PRIDOBITEV OKOLJSKEGA ZNAKA »ZELENI KLJUČ« 
 
Neprecenljive naravne znamenitosti, kristalno čista voda, svež alpski zrak in prijaznost našega osebja so med glavnimi razlogi, 
da se naši gostje vračajo k nam. Naša zavzetost pri doseganju najvišjih standardov se še posebej zrcali v naši skrbi za okolje, 
saj se trudimo minimalno posegati v naravo. Zavedamo se, da je neokrnjena narava naša edinstvena prednost. S tem 
namenom skrbno pripravljamo vse nove investicije in prenove, kjer zasledujemo najvišje standarde in normative sodobne 
gradnje, vgrajujemo trajnostne materiale in skrbimo za čim manjše posege v prostor. Predani smo ločevanju odpadkov, za 
čiščenje uporabljamo ekološka čistila, uredili pa smo tudi najmodernejšo čistilno napravo. Za vsako podrto drevo se naravi 
oddolžimo tako, da posadimo 2 novi drevesi. Ves naš trud so prepoznali tudi v programu Zeleni ključ (Green Key), ki se je v 
svoji zgodovini razvil v vodilni mednarodni trajnostni znak za nastanitvene obrate. 
 
Zelo smo ponosni, da je tudi naš kamp prejel okoljski znak in certifikat Zeleni ključ, ki predstavlja najvišji standard odličnosti 
na področju okoljske odgovornosti in trajnostnega delovanja v turistični industriji. Ta prestižni trajnostni znak pomeni 
zavezanost podjetij, da v certificiranih obratih spoštujejo stroge kriterije, ki jih je določila Mednarodna fundacija za okoljsko 
vzgojo FEE. Trajnostni znak Zeleni ključ zagotavlja vsem gostom, da z izbiro certificiranega turističnega obrata, neposredno 
pripomorejo k varovanju okolja. Obrati vzdržujejo visoke okoljske standarde s pomočjo stroge dokumentacije in pogostih 
kontrolnih pregledov. 
 
V kampu Šobec živimo in delujemo tesno povezani z naravo na obrobju Triglavskega narodnega parka. Hvaležni smo za vse 
danosti, ki nam jih okolje namenja, zato se trudimo poslovati in razmišljati trajnostno, okolju prijazno in predvsem ZELENO ter 
s tem vračati hvaležnost našemu okolju in vam dragi gostje in obiskovalci, brez katerih seveda naša zgodba o uspehu ne bi 
bila možna! 
 
 
 
Direktor: 
Uroš Ambrožič 
 
 
Telefon za dodatne informacije: 041 784 496 
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