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Spoštovane članice in člani 

Turističnega društva Bohinj!

Na občnem zboru v začetku meseca smo 

predstavili naše delo v preteklem letu in tudi 

načrte za letošnje. Sprejeli smo popravke 

ključnega dokumenta – Pravil o organizaciji 

in delu Turističnega društva Bohinj, kar nam 

bo omogočilo učinkovitejše delo. Posodobili 

smo tudi naš logotip in osvežili celostno grafično podobo. Dopolnili smo Poslovnik o 

delu občnega zbora in sprejeli Pravila o volitvah v organe TD Bohinj, da bo ustrezno 

urejeno tudi to ključno opravilo.

Ker se občnega zbora udeleži manj kot tretjina vseh članov, naj samo na kratko pov-

zamem izjemne rezultate društva, za katere gre zahvala predvsem vsem zaposlenim 

in aktivnim članom organov vodenja in nadzora. Prihodki od prodaje so se povečali 

za dobrih 9 odstotkov in prvič presegli dva milijona evrov. Leta 2012 so prvič presegli 

milijon evrov, v šestih letih pa so se že podvojili. Čistega dobička je bilo kar 250 tisoč 

evrov in ta že vsa leta pridno polni društveni sklad, ki nam omogoča nadaljnji razvoj. 

Dobiček seveda potrebujemo za izjemne investicije, ki so pred nami. Ključni inve-

sticiji sta izgradnja gostilne Danica in širitev ter posodobitev kampa ob izboljšani 

ponudbi. Za gostilno imamo že nekaj časa pridobljeno gradbeno dovoljenje in samo 

še čakamo, da nam bo finančno stanje omogočilo gradnjo, za kamp pa pridobivamo 

dodatna zemljišča in pripravljamo občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) ter ar-

hitekturno ureditev s ciljem pridobitve petzvezdičnega kampa. 

 Vedno pa smo aktivni tudi na področju društvenih dejavnosti. Tu še najbolj potre-

bujemo vse člane, da sodelujete, saj lahko samo ob vašem dobrem odzivu razvijamo 

tudi ta del našega delovanja. 

 Tudi število zaposlenih povečujemo z rastjo poslovanja. Vsako leto se nam pridruži 

nekaj novih sodelavcev, vedno pa iščemo sposobne in delovne posameznike. Zato 

vabimo vse, ki se vidite v naši ekipi, da nam pošljete življenjepis. Dobro delo vedno 

tudi dobro nagradimo.

 V pričakovanju uspešne poletne sezone vas lepo pozdravljam!

 

   Boštjan Mencinger
   Predsednik TD Bohinj
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V začetku aprila, natančneje 5. 4. 2019, smo v dvorani 

Danica izvedli redni letni občni zbor TD Bohinj. Zbralo 

se je 104 članov, katerim smo predstavili naše delo v 

preteklem letu. Občni zbor smo zaključili ob prijetnem 

druženju ter z odlično večerjo, ki jo je pod vodstvom 

Katice Mikelj pripravila gostilna Danica. Druženje pa 

je bilo še udobnejše, saj smo sedeli na novi pridobitvi 

dvorane Danica, in sicer na udobnih oblazinjenih sto-

lih, ki sta jih za skupne potrebe nakupila Občina Bohinj 

in TD Bohinj.

Utrinki z občnega zbora:

Redni letni  
občni zbor 2019
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Poslovanje Turističnega društva Bohinj

Načrt 2019
Prihodki: 2.006.420 EUR

Presežek prihodkov nad odhodki: 271.717 EUR

V zadnjih letih se poslovanje društva ob ugodnih turistič-

nih trendih in dobrem delu vseh zaposlenih in vpletenih v 

delovanje društva hitro izboljšuje, tako da vsako leto do-

segamo nove rekorde. Pričakujemo, da se bo ta trend na-

daljeval tudi v prihodnjih letih in da bomo za razvoj, prire-

ditve in promocijo ter društvene dejavnosti in družbeno 

odgovornost lahko namenili še več sredstev. V zadnjih 

šestih letih je društvo več kot podvojilo čiste prihodke od 

prodaje, vsa leta pa je tudi imelo presežek prihodkov nad 

odhodki. Presežek se v zadnjih letih hitro povečuje, kar je 

osnovni pogoj, da bomo lahko vlagali v nadaljnjo rast in 

razvoj.
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 Izvedeni sejmi in borze

V jesenskem in zimskem času smo se aktivno udeleževali 

in predstavljali na sejmih in borzah. Tako smo v sklopu Best 

Camps of Julian Alps (TOP 5) bili prisotni na sejmih: Va-

kantiebeurs Utrecht, CMT Stuttgart Caravana Leeuwarden, 

Vakantiesalon Antwerpen, Camping & Reise Essen, Free 

München ter Freizeit Celovec. V februarju smo bili prisotni 

še na IMTM v Tel Avivu v Izraelu ter se udeležili konference 

in borze Green & Outdoor v Eko park hotelu Bohinj.

Kot vsako leto smo se udeležili še sejmov Natour Alpe-

Adria, sejma Alpe Adria Ljubljana, sejmov Slovenske 

turistične borze v Ljubljani in v Gornji Radgoni ter izvedli 

nekatere manjše promocijske akcije.

Izvedene prireditve in dogodki 

V jesenskem in zimskem času običajno ni toliko doga-

janja kot v višku poletne sezone, pa vendarle smo kot 

organizatorji v tem času izvedli jesenski in zimski B. O. 

Fejst, popestrili sobotne večere v gostilni Danica s poto-

pisnimi predavanji ter organizirali deset božičnih poho-

dov z baklami na Ribčevem Lazu, z in ob pomoči župnije 

Srednja vas pa še ogled jaslic v cerkvi sv. Janeza. Soor-

ganizirali smo tudi zimsko glasbeno prireditev Winter 

Days of Metal, z Žičnicami Vogel pa smo soorganizirali 

Pokal Vogla in Ženski dan, z občino Bohinj pa čistilno 

akcijo. Kot sponzorji smo sodelovali na tekmi za Jure-

tov memorial in na Pokalu Senožet.

Kaj vse smo naredili  
od zadnje izdaje  
časopisa
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Izvedene delavnice
in izobraževanja

Izven sezonski čas smo izkoristili za raznovrstna izobraže-

vanja nas in naših članov. Tako smo pod vodstvom Ane 

Samsa izpeljali delavnico »Možganska aerobika«. Člani, 

ki so se delavnice udeležili, se bodo ob zaključku družili 

še na izletu na Kras. V teku je tudi hitri obnovitveni tečaj 

nemščine, ki je namenjen vsem, ki se aktivno pripravljajo 

na sezono obiska nemških gostov. 

Turizmijada

 Na pobudo Turističnega društva Bohinj in v sodelovanju 

z Žičnicami Vogel, Turizmom Bohinj ter Pac Sports je 12. 

3. 2019 na Voglu potekal pravi zimski dan turističnih de-

lavcev – Turizmijada. Poleg druženja vseh, ki delamo v 

turizmu, kar je bil tudi prvotni cilj Turizmijade, smo prip-

ravili tudi zabavna družabna tekmovanja. Zbralo se nas je 

skoraj 90 iz kar 15 različnih gostinsko turističnih podjetij. 

Preizkusili smo se v tekmi v veleslalomu in s pležuhi, naj-

hitrejši udeleženci tekem so bili tudi nagrajeni. 

Slap Savica odprt tudi pozimi

Slap Savica velja za enega najlepših slapov in za ena od naj-

bolj obiskanih naravnih znamenitosti pri nas. Zaradi pove-

čanega zanimanja po obisku slapa v zimskem času smo se 

na TD Bohinj odločili, da pot očistimo glede na zimske raz-

mere in če pot ni bila preveč zaledenela. Tako smo ponudili 

možnost obiska slapu oziroma razgledne točke. Zgibanka 

slap Savica je doživela tudi preobrazbo glede na destina-

cijsko celostno podobo. Nove letake že lahko dobite v Info 

centru Bohinj v kar 10 jezikovnih različicah.

Turizmijada na Voglu.
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Kamp Danica pridobil certifikat
ECOCAMPING

V začetku marca 2019 je kamp Danica prejel certifikat 

ECOCAMPING podjetja Ecocamping iz Nemčije. Pridobitev 

ECOCAMPING certifikata je bil za kamp Danica zelo zahte-

ven projekt, saj so kriteriji zelo strogi in poleg prednosti 

za okolje, naravo, podjetje in goste prinaša tudi velik del 

odgovornosti ter redne kontrole v samem kampu s strani 

svetovalcev Ecocamping podjetja.

S pridobitvijo certifikata smo se pridružili 225 kam-

pom v Nemčiji, Avstriji, Švici, Italiji, Hrvaški in Sloveniji, 

s katerimi nas sedaj poleg skupnih trženjskih ecocam-

ping aktivnosti združuje tudi skupno eko poslanstvo, 

saj bomo o tem prioritetno obveščali naše goste, svoje 

zaposlene, partnerje ter javnost. Z uvrstitvijo v skupino 

evropskih ekoloških kampov je prejetje tega certifikata 

najvišje možno priznanje v Evropi na področju ekološke-

ga kamping turizma. 

 

Čistilna akcija 

V začetku aprila se je 12 članov zbralo na čistilni akciji. 

Očistili so most pri cerkvici sv. Janeza. Nato so se odpra-

vili še v Ukanc, kjer so čistili okolico prireditvenega pros-

tora ter pobrali naplavine ob Bohinjskem jezeru. Kljub 

majhnemu številu so bili pri čiščenju zelo učinkoviti, čas 

pa je še hitreje minil ob prijetnem druženju in družbeno 

koristnemu delu.

Ekskurzija: Ali vemo, kaj 
ponuja Bohinj? 

Aprila smo za člane TD Bohinj organizirali prvo ekskurzijo 

»Ali vemo, kaj ponuja Bohinj?«. Ekskurzija, ki je bila izve-

dena z namenom, da se udeleženci seznanimo z dejav-

nostmi, ki jih ponuja naš Bohinj, je prva od mnogih, saj se 

bo izvajala vsako leto v pomladanskem času.

Na prvo tako ekskurzijo se je 13. 4. 2019 odpravilo 

25 članov, ki so si najprej ogledali Muzej Tomaža Godca. 

Pot se je nadaljevala do bohinjske tržnice, kjer so kmeč-

ke žene pripravile predstavitev in pogostitev. Nato smo 

obiskali Kulturni domi Joža Ažmana, kjer smo si ogleda-

li razstavo ročnih del. Potem smo se odpravili na Ribčev 

Laz, kjer smo si ogledali Info center Bohinj, zaposleni pa 

so predstavili njihovo delo in ponudbi info centra. Ogleda-

li smo si še Planšarski muzej v Stari Fužini ter se nato vrni-

li v kamp Danica v Bohinjsko Bistrico. Po ogledu kampa 

Danice pa smo dan zaključili s toplim obrokom v gostilni 

Danica. 
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Kot ste člani že bili obveščeni, od 1. oktobra 2018 dalje ve-

lja nov pravilnik o kategorizaciji nastanitvenih obratov. Od 

1. aprila 2019 dalje mora biti kategorizacija urejena in vidna 

v registru, označevalne table veljavne in nameščene na vi-

dnem mestu.

Naročilo balkonskih sadik

Da bodo naše hiše v poletnem času še lepše, smo tudi letos 

zbirali naročilo za balkonske sadike. Vrtnarji so nam zago-

tovili ugodne cene sadik, naročila pa smo zbirali do sredine 

aprila. Dobava bo predvidoma v začetku maja, odvisno od 

vremenskih razmer. O dobavi boste še naknadno obveščeni.

Spletna stran www.tdbohinj.si 
in spletne rezervacije

S 1. 2. 2019 spletni uporabniki lahko brskajo po naši novi 

spletni strani www.tdbohinj.si. Vsi si danes želimo s čim 

manj kliki in čim hitreje dobiti kar največ informacij, zato 

na novi spletni strani našim gostom omogočamo tudi 

spletne rezervacije. Iskalnik namestitev je narejen tako, 

Informacije za  
sobodajalce 

da prikazuje le proste nastanitve v terminu, za katerega 

gost povprašuje. Da ne bi prihajalo do prezasedenosti in 

dvojnih rezervacij, vse sobodajalce prosimo, da nam svoje 

lastne potrjene rezervacije sproti sporočate. Če želite vašo 

predstavitev na spletni strani spremeniti, nam to lahko 

sporočite na info@tdbohinj.si.  

Vabilo za pridružitev 
k Booking.com

Sobodajalce vabimo, da se z našo pomočjo priključijo naj-

večjemu svetovnemu spletnemu portalu Booking.com. 

Registracija nastanitev je hitra in enostavna, za naše sobo-

dajalce jo opravimo kar mi. Vse rezervacije opravljene prek 

portala so potrjene takoj in spremembe niso mogoče. Za 

vsa vprašanja in registracije smo na voljo na tel. št. 04 574 

60 10 ali na e-naslovu: info@tdbohinj.si.

Vstopna stran prenovljene 
spletne strani TD Bohinj 
www.tdbohinj.si
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Cenik za poletje 2019

Posebno obvestilo za sobodajalce se nanaša na enkratno prijavo na osebo, 

ki prične veljati 22. 4. 2019. Ob tem vse sobodajalce, ki imate svoje cenike, 

prosimo, da nam jih čimprej posredujete na info@tdbohinj.si.

Cena na enoto od
22. 4.–31 5. 1. 6.–5. 7. 6. 7.–31. 8. 1. 9.–30. 9. 1. 10.–24. 12.

** *** ** *** ** *** ** *** ** ***
Ap 2 osebi 46,00 54,00 48,00 57,00 61,00 71,00 48,00 57,00 41,00 49,00

Ap 3 osebe  59,00 67,00 62,00 70,00 77,00 89,00 62,00 70,00 53,00 60,00
Ap/4 osebe  
(1 spalnica) 68,00 78,00 71,00 82,00 92,00 105,00 71,00 82,00 61,00 70,00

Ap/4 osebe  
(2 spalnici) 79,00 89,00 82,00 92,00 102,00 120,00 82,00 92,00 71,00 80,00

Ap 5 oseb 88,00 101,00 92,00 106,00 117,00 135,00 92,00 106,00 79,00 91,00
Ap/6 oseb  
(2 spalnici) 98,00 110,00 103,00 116,00 130,00 150,00 103,00 116,00 88,00 99,00

Ap/6 oseb  
(3 spalnice) 106,00 123,00 111,00 129,00 140,00 160,00 111,00 129,00 95,00 111,00

Cena po osebi od
22. 4.–31 5. 1. 6.–5. 7. 6. 7.–31. 8. 1. 9.–30. 9. 1. 10.–24. 12.

* ** * ** * ** * ** * **
Soba 17,00 20,00 17,00 20,00 21,00 25,00 17,00 20,00 17,00 20,00

Cena na enoto od 22. 4.–31 5. 1. 6.–5. 7. 6. 7.–31. 8. 1. 9.–30. 9. 1. 10.–24. 12.

** *** ** *** ** *** ** *** ** ***
5 oseb 107,00 123,00 112,00 129,00 146,00 170,00 112,00 129,00 96,00 111,00
6 oseb 131,00 152,00 138,00 160,00 172,00 197,00 138,00 160,00 118,00 137,00
8 oseb 155,00 179,00 163,00 188,00 206,00 235,00 163,00 188,00 140,00 161,00

SOBE

APARTMAJI 

POČITNIŠKE HIŠE

Vse cene so v EUR. Turistična taksa ni vključena v ceno. 
Cene so informativne in se lahko spreminjajo!

DOPLAČILA
Enkratna prijava/osebo 1,00 €
Zajtrk/dan 7,00 €
Uporaba kuhinje/dan 2,00 €
Pranje 5,00 €

POPUSTI
Dodatno ležišče 20%

Domače živali/noč  
(samo s soglasjem)

7,00 €

Enoposteljna soba/noč 10,00 €
Nočitev 1 noč 20%
Nočitev 2 noči 10%
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Kaj nudimo našim članom?

Za člane pripravimo različne aktivnosti, med katerimi je 

vsakoletna nabava sadik za balkonsko cvetje ter vsako-

letna nabava novoletnih voščilnic in koledarjev za sobo-

dajalce, ki so naši člani. Sobodajalce redno obveščamo o 

morebitnih zakonskih spremembah.

 

Naše storitve za sobodajalce

Za goste kooperantov je recepcijska služba odprta 365 

dni v letu. Poskrbimo za prijavno in odjavno službo, vo-

denje statistike, poročanje nočitev na občino, statistič-

ni urad in po novem tudi na Ajpes. Gostom pošiljamo 

ponudbe, sprejemamo in potrjujemo rezervacije, ob-

veščamo sobodajalce o stanju rezervacij, zanje rešuje-

mo pritožbe ali reklamacije. Za sobodajalce kooperante 

financiramo in organiziramo strokovno promocijsko li-

teraturo, poskrbimo za objave na socialnih omrežjih ter 

spletnih agencijah. Predstavljamo jih na turističnih sej-

mih, workshopih in akvizicijah po agencijah tako v Slo-

veniji kot tudi v tujini. Poskrbimo za fotografski material 

in po potrebi tudi fotografa. Poskrbimo za vpis objektov 

in enot v Register nastanitvenih obratov (AJPES) ter za-

nje spremljamo zakonodajo o pavšalnih prispevkih za 

PIZ in ZV ter sobodajalce obveščamo o spremembah, 

spremljamo in jih obveščamo o novostih pri oddajanju 

nastanitvenih kapacitet. Nudimo pomoč pri kategoriza-

ciji nastanitvenih obratov. Dogovorimo se za plačilo in 

prodajo Kartice mobilnosti gost Bohinja v zimskem in 

poletnem času in financiramo ski bus v zimskem času 

za goste sobodajalcev. S smučarskim centrom Vogel in 

smučiščem Senožeta se dogovorimo za popuste pri smu-

čarskih kartah (za goste, ki bivajo pri sobodajalcih), prav 

tako se dogovorimo z Vodnim parkom Bohinj za popuste 

Članstvo v Turističnem 
društvu 

pri vstopninah. Organiziramo brezplačna izobraževanja 

za lastnike nastanitvenih obratov, jezikovne tečaje in 

animacije za goste. Zanje pripravimo in financiramo tisk 

cenikov za sobe in apartmaje, informacijskega materi-

ala za vsako enoto, vsakoletnih novoletnih voščilnic za 

goste ter koledarjev za sobodajalce. Poskrbimo tudi za 

računovodski del storitev, kjer naredimo mesečni obra-

čun DDV, spremljamo in obveščamo o vseh spremembah 

zakonodaje na področju finančnih obračunov in obve-

znosti, se pogajamo in predlagamo ugodnejše predpise 

za kooperante, vodimo promet ter pripravimo letni obra-

čun akontacije dohodnine. 

Pomembne informacije 
za sobodajalce

Turistično društvo tedensko, v poletnem času pa tudi 

večkrat na teden, obvešča sobodajalce o dogodkih v Bohi-

nju. Namen tega je, da sobodajalci seznanite svoje goste 

o dogajanju v kraju. Zaželeno je, da naša obvestila vedno 

znova natisnete ter jih namestite v objektu, kjer so gostom 

vedno na voljo. Vabimo vas, da svojim gostom ponudite 

tudi ostale ugodnosti, ki so jim na voljo (npr. kartica gost 

Bohinja oziroma po novem Kartica Julijske Alpe: Bohinj).

 

Ugodnosti za člane

Člani turističnega društva se lahko udeležujejo različnih 

tečajev, delavnic, predavanj, društvenih izletov, ki jih or-

ganizira naše društvo, lahko pa tudi aktivno sodelujejo pri 

sooblikovanju dejavnosti društva. Članstvo v TD Bohinj 

hkrati obsega tudi članstvo v Gorenjski turistični zvezi 

(GTZ). Članom pripada 10% popust na gostinske storitve 

v gostilni Danica, vsi, ki že imate kartico ugodnosti TD Bo-

hinj, pa dobite še dodatni popust na kartico. 
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Uradne ure za obračun, 
svetovanje in pomoč članom
 

Zaradi povečanega porasta turizma v Bohinju je tudi 

obseg dela v našem TIC-u na Ribčevem Lazu čedalje 

večji. Da bi izboljšali naš servis in komunikacijo med 

nami in sobodajalci, vse cenjene kooperante naproša-

mo, da se zaradi lažje organizacije držijo uradnih ur za 

obračune, ki so:

• od ponedeljka do petka od 11. do 12. ure in 

  od 17. do 19. ure – ob predhodni najavi,

• sobote in nedelje zaradi povečanega obsega del

  obračunov in svetovanja ne bo mogoče izvajati.

Z upoštevanjem uradnih ur za obračune bomo učinko-

vitejši pri svojem delu, vam pa bomo prihranili čas. Za 

svetovanje in pomoč so zaželene predhodne najave na 

tel: 045 746 010 ali po elektronski pošti: info@tdbohinj.si

 

Postani naš član

Ponosni smo, da TD Bohinj šteje že več kot 400 članov, 

med njimi pa so tudi otroci. Pogoji za pristop, dolžnosti 

in ugodnosti članov so v celoti dostopni na spletni strani 

www.tdbohinj.si, kjer najdete tudi pristopno izjavo – le 

to izpolnite in pošljite po pošti na naš naslov, seveda pa 

jo lahko z našo pomočjo izpolnite tudi osebno na sedežu 

Turističnega društva Bohinj na Ribčevem Lazu. Letna čla-

narina za odrasle znaša 10,00 evrov.

Mladinska sekcija TD Bohinj

Turistična zveza Slovenije je po volilnem Občnem zboru izbra-

la Mladinski odbor, ki ga sestavlja 8 članov iz cele Slovenije. 

Kot predlagana članica se mu je iz TD Bohinj pridružila Nina 

Malej, ki bo predstavljala Bohinj in širše področje Gorenjske. 

Mladinski odbor v prihodnosti načrtuje projekte, ki bodo po-

vezali mlade in jih aktivno vključevali v turizem. Projekti se 

bodo izvajali na nacionalni ravni, menimo pa, da je za mlade 

veliko priložnosti tudi v lokalnem okolju. Zato ponovno vabi-

mo vse mlade člane društva, stare od 15 do 29 let, da se prid-

ružijo Mladinski sekciji TD Bohinj. Namen Mladinske sekcije je, 

da poveže mlajše generacije, ki se na različne načine zanimajo 

za turizem in razvoj v domačem okolju, saj verjamemo, da je 

idej več kot dovolj. Več informacij: nina.malej@tdbohinj.si. 

Kartica ugodnosti TD Bohinj

Letošnja novost na TD Bohinj je kartica ugodnosti. Z našo 

brezplačno kartico TD Bohinj v gostilni Danica ter prodajal-

ni spominkov na Ribčevem Lazu ob vsakem nakupu prejmete 

ugodnosti. Kartico ugodnosti lahko koristite v številnih par-

tnerskih podjetjih v Bohinju in po celem svetu ter pridobite 

možnost privarčevanja pri več kot 1.200 trgovcih v Sloveniji in 

več kot 130.000 trgovcih po svetu, znotraj lojalnostnega pro-

grama Cashback World.

Obrazec za brezplačno TD Bohinj kartico ugodnosti izpol-

nite in istočasno prejmete na Info centru Bohinj. Več informa-

cij: info@tdbohinj.si. 
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Koledar dogodkov

Dan Ura Dogodek Lokacija

3. maj 2019 16.30 Pomladni B.O. FEjST Dom Joža Ažmana,  
Bohinjska Bistrica

4. maj 2019 20.00 33. Alpski večer Dvorana Danica,  
Bohinjska Bistrica

5. maj 2019 8.00 11. Pohod k slapu Savica Ukanc

1. junij 2019 20.00 Dan lipicancev Pod Skalco, Ribčev Laz

7. junij 2019  Aktivne počitnice na podeželju  Studor

8., 15., 22., 29. julij,
5., 12., 19. avgust 2019 Vaški večeri pod lipo Pod lipo, Srednja vas

17., 24., 31. julij, 
7., 14. avgust 2019 20.19 Festival Kanal Ribčev Laz

26. julij 2019 20.00 Vasovanje Pod lipo, Srednja vas

27. julij 2019 18.00 Kmečka ohcet Pod Skalco, Ribčev Laz

10. avgust 2019 20.00 Kresna noč (rez. 14.8.) Pod Skalco, Ribčev Laz

31. avgust 2019 9.30 32. CEBE Triatlon jeklenih Bohinj

 13. september 2019  Aktivne počitnice na podeželju  Studor

14. september 2019 12.00 6. Praznik sira in vina Dvorana Danica,  
Bohinjska Bistrica

15. september 2019 10.00 62. Kravji bal (rez. 22.9.) Ukanc

Seznam vseh prireditev, ki jih bomo letos organizirali v Bohinju,  

se redno posodablja na strani www.bohinj.si/prireditve/
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Kartica mobilnosti Bohinj

Novosti, ki jih nudi letošnja Kartica 
mobilnosti

Po občinskem odloku je s 1. 4. 2019 stopil v veljavo par-

kirni režim v Bohinju, s tem pa tudi KARTICA MOBILNOSTI 

GOST BOHINJA, po novem imenovana KARTICA JULIJSKE 

ALPE: BOHINJ. Tako kot vsako leto vaši gosti, ki bivajo v 

Bohinju najmanj 2 noči, lahko kupijo kartico, ki gostom 

nudi brezplačno parkiranje v času njihovega bivanja na 

vseh uradnih parkirnih prostorih, razen na parkirišču pri 

slapu Savica, brezplačne avtobusne prevoze po Bohinju, 

prost vstop v bohinjske muzeje in brezplačen prevoz z 

ladjo po jezeru. Vaši gostje s kartico pridobijo tudi - 50 % 

popusta na javni prevoz iz Bohinja ter številne brezplač-

ne storitve in storitve s popustom v Bohinju in drugod po 

Sloveniji. 

Kartica je na voljo gostom, ki so nastanjeni pri partnerjih 

Turizma Bohinj in kooperantih Turističnega društva Bo-

hinj. Kartico lahko gosti kupijo pri vas ali v Info Centru 

Ribčev Laz.

Prodajalna s spominki
Pestra izbira daril za vse priložnosti

Vabljeni v našo prodajalno na Ribčev Laz, kjer imamo na 

voljo majhne in velike pozornosti, ki jih lahko poklonite 

ob večjih dogodkih v življenju, rojstnih dnevih, obletni-

cah in tudi ob praznikih. Nudimo pa tudi druga darila, ki 

vam jih ob nakupu brezplačno in unikatno aranžiramo.

V naši prodajalni vas pričakuje pestra paleta avten-

tičnih bohinjskih in slovenskih izdelkov, lokalnih iz-

delkov s certifikatom Bohinjsko/From Bohinj, srebrn 

nakit, izbor slovenskih žganih pijač, pester izbor slo-

venske čokolade, velika izbira uporabnih tekstilnih, 

keramičnih in steklenih izdelkov. Izbrana darila vam 

po želji tudi aranžiramo, pri nas lahko naročite tudi 

vrednostni darilni bon.

TD Bohinj, Info center Bohinj
Ribčev Laz 48, Bohinjsko jezero

t: +386 (0)4 574 60 10, +386 (0)4 572 33 30
e: info@tdbohinj.si
www.tdbohinj.si

Odprto vsak dan

KARTICA JULIJSKE ALPE: BOHINJ
POLETJE

BREZPLAČNO PARKIRANJE, JAVNI PREVOZ IN OGLEDI  
ZNAMENITOSTI za vse goste, ki bivajo v Bohinju več kot dva dni*

PRODAJNA MESTA  
Turistično-informacijski centri in nekateri ponudniki nastanitvenih 
kapacitet. Preverite pri svojem gostitelju! 
* Kartico lahko kupijo gostje, ki so nastanjeni pri partnerskih ponudnikih Turizma Bohinj.  
 Kartica je na voljo v času od 1. aprila do 31. oktobra.  

KARTICA JULIJSKE ALPE: BOHINJ

JULIAN ALPS CARD: BOHINJ

POLETJE
SUMMER

3-, 5- in 10-dnevna kartica
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Gostilna Danica
V kolikor načrtujete vaš ljubi dogodek, praznovanje ali pogostitev za večje šte-

vilo povabljenih, se priporočamo v hiši domače kulinarike – v gostilni Danica.

Srečanja v gostilni Danica
V gostilni Danica vabimo na pogostitve ob obletnicah, družinskih praznovanjih, 

svetem krstu, svetem obhajilu, valeti ali maturi in tudi na druga razna srečanja. 

V sproščenem vzdušju in ob dobri hrani boste pozabili na čas in se prepustili 

družabnemu dnevu. Naša hrana je seveda lokalna in sveža, vse skupaj pa za-

činimo še z dobršno mero ljubezni in vedno prijazno postrežbo — s čudovitim 

razgledom na spodnje bohinjske gore.

Pokličite nas, da vam predstavimo naše jedilne liste, seveda pa bomo prisluh-

nili tudi vašim željam.

Bohinjski meni:

Hladno dimljena Zupanova postrv, 
hrenova omaka, mladi sir z orehi, 

popečen kruh

Goveja juha

Ramstek, koruzna polenta iz trdinke, 
omaka aronije, medena zelenjava

Gratinirane palačinke s sladko 
bohinjsko skuto

 18,00€

Gostilna Danica,  
Triglavska 60, Bohinjska Bistrica
t: +386 (0)4 575 16 19 
e: gostilna.danica@tdbohinj.si,  
     info@tdbohinj.si

 Gostilna Danica

Malice in kosila med tednom
V gostilni Danica od ponedeljka do petka med 10.00 in 12.30 

nudimo malice po ugodni ceni, kosila pa so na voljo vsak dan od 12. ure 

dalje. Opis tedenske ponudbe malic in kosil lahko spremljate na FB gostil-

na Danica, spletni strani www.tdbohinj.si, ga prejmete v gostilni Danica ali 

pa vam ga po želji pošljemo tudi po elektronski pošti.



Želimo vam lepe prvomajske 
praznike in uspešno 

poletno sezono! 

Turistično društvo Bohinj
Ribčev Laz 48
SI–4265 Bohinjsko jezero 

 +386 (0)4 574 60 10
 info@tdbohinj.si
 www.tdbohinj.si

 Info center Bohinj
 Bohinj Camp Danica
 Gostilna Danica

Izdal: Turistično društvo Bohinj, vsebina: ekipa TD Bohinj, lektoriranje: Doris Sodja, fotografije: Mojca Odar, Mitja Sodja,  

Grega Skoberne, arhiv TD Bohinj, oblikovanje: Urška Alič, tisk: Medium, naklada: 500, april 2019.


