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Spoštovane članice in člani Turističnega društva Bohinj!

Letošnje leto je bilo naložbeno in razvojno eno najbolj intenzivnih v 
zgodovini društva. Kot boste lahko prebrali na naslednjih straneh, 
smo uresničili ogromno projektov, ki smo jih načrtovali v okviru stro-
kovnih služb in tudi upravnega odbora. Najpomembnejša naložba 
so bili odkupi zemljišč v Kampu Danica, tako da postajamo lastniki 
večine območja kampa z možnostjo širitve proti glavni cesti. Na tem 

mestu bi se rad zahvalil vsem lastnikom zemljišč, ki so nam prodali svoja zemljišča in nam s tem 
omogočili širitev in uresničitev zastavljenih razvojnih načrtov. Sprejem Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta (OPPN) za območje kampa še vedno ostaja pravi izziv, ki nam bo dokončno 
omogočil nadaljnji razvoj, boljšo ponudbo kampa in njegovo širitev.

Največji projekt, ki je v celoti pripravljen, bomo pričeli izvajati prihodnje leto v jesenskem času. 
Podrli in na novo bomo zgradili gostilno Danica. Poleg večjih zmogljivosti gostinskega dela, ki bo 
izveden po sodobnih standardih, bomo pridobili tudi nove nastanitvene zmogljivosti. Gradbeno 
dovoljenje smo pridobili že pred leti, dobro poslovanje društva v zadnjih letih pa nam omogoča, 
da to investicijo tudi končno izpeljemo. Gre za investicijo v vrednosti prek milijona evrov, za 
katero se bomo morali tudi zmerno zadolžiti. To bo glavna novost v letu 2021, z obratovanjem bi 
radi pričeli za prvomajske praznike. Projekt bomo podrobneje predstavili tudi na občnem zboru.

Vreme nam je bilo v letošnjem letu naklonjeno, sploh kar se tiče prireditev, saj smo najpomemb-
nejše lahko izvedli v lepem vremenu, temu primeren pa je bil njihov obisk. Tudi na prireditvah 
smo dosegli napredek. Bohinjska noč brez ognjemeta je bila tvegana odločitev, a menim, da 
nam je z izborom nastopajočih, nastopom na ladji in lasersko projekcijo ter vsemi spremljevalni-
mi dejavnostmi uspelo navdušiti obiskovalce, za naslednje leto pa bomo poizkusili še izboljšati 
posamezne podrobnosti. Uvedba avtobusnih prevozov na največje prireditve je bila dobro spre-
jeta, za naslednje leto pa jo bomo še nadgradili, da bo prevoz na prireditev z avtobusom glavni 
način prihoda – vsaj za domačine.

Turizem v Bohinju je še naprej v vzponu in to se pozna tudi na rezultatih TD Bohinj, ki bodo letos 
ponovno rekordni. Prihodki bodo predvidoma presegli 2,3 milijona evrov, kar je 15 odstotkov 
več kot lani. Dobri rezultati nam omogočajo nove investicije, ki bodo zagotovile uspešno delo-
vanje TD Bohinj tudi v kriznih časih, ki bodo prej ali slej sledili. Vesel sem, da so naše dobro delo 
prepoznali tudi obiskovalci in strokovna žirija pri ocenjevanju kampov, kjer smo že drugo leto 
zapored prejeli priznanje za najboljši kamp v Sloveniji. Zasluge za dobro delo gredo predvsem 
našim zaposlenim, ki se jim na tem mestu tudi zahvaljujem.

Idej in želja na vseh področjih delovanja je za naslednja leta še veliko, tako da ni bojazni za nadalj-
nji razvoj TD Bohinj. Ker se zavedamo, da za to potrebujemo tudi sposobne mlade ljudi, si želimo, 
da bi se nam jih pridružilo čim več. Vsi mladi še posebej iskreno dobrodošli v našem društvu.

Glavni izziv ostajajo kadri, predvsem v gostinskem delu. Želimo si povezovanja z izobraževalnimi 
ustanovami in turističnim gospodarstvom Bohinja, da bi pridobili mlade in jih navdušili za to 
delo. Spremljajte naše objave in razpise, še posebej pred poletno sezono. Kadar koli bomo veseli 
vaših ponudb za delo, če imate znanja s področja dejavnosti TD Bohinj. Dobro delo znamo tudi 
dobro nagraditi.

Želim vam vesele praznike ter srečno in uspešno novo leto.   

    

    S spoštovanjem!
 

     Boštjan Mencinger
     Predsednik TD Bohinj
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Od izdaje časopisa »Pri nas doma«, ki je izšel v letošnjem 

aprilu 2019, je preteklo nekaj mesecev in v TD Bohinj 

smo v tem času opravili kar precej dela. V nadaljevanju 

si preberite, kaj vse smo uspeli v tem času izpeljati.

 Izvedene prireditve poleti  
 in jeseni 

Nemalo dogodkov, malih in večjih prireditev smo orga-

nizirali v poletni sezoni do pozne jeseni, med njimi seve-

da vse tradicionalne prireditve. V naši organizaciji smo 

od prejšnje številke izvedli 33. Alpski večer v Bohinju, 

Dan Lipicanca, Vasovanje, Kmečko ohcet, vaške večere 

Pod lipo, Bohinjsko noč, 6. Praznik sira in vina, 62. Kravji 

bal ter Jesenski otroški festival B.O.Fejst.

V letošnjem letu smo v prireditve vpeljali tudi nekaj novo-

sti, predvsem z željo, da bi bile prireditve okolju prijaznej-

še, obiskovalcem v Bohinju pa dostopnejše. Tako smo se 

pri treh večjih prireditvah (Bohinjska noč, 62. Kravji Bal, 

jesenski B.O. Fejst) skupaj z občino Bohinj in Turizmom 

Bohinj dogovorili za posebne avtobusne in t. i. »shuttle« 

brezplačne prevoze po Bohinju. Novost se je izkazala kot 

dobra odločitev in sodelovanje, saj so bili prevozi dobro 

izkoriščeni. Kot organizatorji smo poskrbeli za višji stan-

dard čistoče in reda na prireditvah, po vsaki prireditvi pa 

smo največjo skrb namenili temu, da smo prizorišča pos-

tavili v prvotno stanje.

Največjo spremembo v programu je med našimi priredit-

vami je doživela t. i. Kresna noč, ki smo jo v letošnjem letu 

preimenovali v Bohinjsko noč. Bohinjski noči smo poleg 

imena spremenili tudi koncept prireditve. Ognjemeta, ki 

je bil več let spremljevalec tega dogodka, od letošnjega 

leta ne bo več. Nadomestilo ga je drugo, še večje spek-

Pregled opravljenega 
dela od prejšnje  
številke

takularno dogajanje ob obali in na gladini jezera. Rekorden 

obisk prireditve je pokazal, da je taka zvrst prireditve v višku 

poletja še kako dobrodošla za domačine kot tudi za obisko-

valce Bohinja. 

Nekaj novosti smo vpeljali tudi v 6. Praznik sira in vina, saj smo 

postregli s prostorsko polepšano izvedbo, z novimi stoli in mi-

zami. Videz tržnice oziroma ulic pa so obiskovalci in ponudniki 

zelo dobro sprejeli. Dogajanje na 6. Prazniku sira in vina so do-

datno kulinarično popestrili tudi trije vrhunski kuharski moj-

stri: Uroš Štefelin, Igor Jagodic in domačin Timi Rožič. 

Tudi B.O.Fejst smo malce predrugačili. Vpeljali smo več špor-

tnega dogajanja in v sodelovanje povabili tudi razne klube 

 Bohinjska noč. 

 Jesenski B.O.FEjST. 
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in društva iz Bohinja in od drugod. Tudi na B.O.FEjST smo 

s Turizmom in občino Bohinj vpeljali organizirane prevoze. 

Odločitev se je izkazala za zelo dobro, saj je bil obisk popol-

noma nad pričakovanji, družine, ki so se udeležile festivala, 

pa so bile od blizu in daleč.

Obiskovalci Bohinja in domačini pa so lahko uživali tudi v 

nekaj večjih in več manjših prireditvah v Bohinju, kjer smo 

TD Bohinj nastopili kot organizatorji ali soorganizatorji; 

Na 15. Festivalu Kanal smo priredili 5 odličnih koncertov 

ob razstavi Mojce Odar in Domna Bizjaka. Vsako soboto v 

juliju in avgustu smo pripravili pozdrav Triglavu ob 240-le-

tnici prvega pristopa na Triglav. V skupni organizaciji s 

Turizmom Bohinj smo izpeljali 33. CEBE Triatlon jeklenih. 

Prireditev Winter Days of Metal je bila zopet bolje obi-

skana od prejšnjega leta, kar nas in naše soorganizatorje 

 Festival sira in vina. 

izjemno veseli. Poskrbeli smo tudi za animacijo v kampu 

Danica z različnimi delavnicami, pohodi z baklami, pet-

kovimi slovenskimi večeri v gostilni Danica ter sobotnimi 

koncerti in s predstavitvijo sirarstva v potujoči sirarni.

 Triatlon jeklenih. 
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 Triatlon jeklenih. 

 Realizacija in finančni rezultati  
 prireditev v letu 2019 

Turistično društvo za prireditve vsako leto nameni veliko denarnih 

sredstev. Prireditve so izjemno pomemben del našega delovanja že 

od ustanovitve naprej, zato si želimo, da so kakovostno izvedene  in 

da jih vsako leto nadgrajujemo. Dobra izvedba za seboj potegne veliko 

finančnih sredstev, ki jih na prihodkovni strani same prireditve ni mo-

goče zagotoviti. Zaradi veliko vprašanj, ki se pojavljajo glede prireditev 

in napačne percepcije, da prireditve prinašajo dobiček, smo pripravili 

preglednico z navedenimi prireditvami in finančnim rezultatom po-

sameznih prireditev. TD za prireditve skupaj nameni več kot 230 tisoč 

evrov, ki jih zagotovi iz ostalih tržnih dejavnosti.

Realizacija 2019 Prihodki 2019 Odhodki 2019 Rezultat 2019

Zimski B.O.FEjST 0,00 € -1.390,19 € -1.390,19 €

Pomladni B.O.FEjST 0,00 € -1.587,10 € -1.587,10 €

Pohod k slapu 768,95 € -1.288,49 € -519,54 €

Alpski večer 11.157,06 € -12.644,96 € -1.487,90 €

Turizmijada 953,73 € -1.415,13 € -461,40 €

Dan lipicancev 0,00 € -1.602,05 € -1.602,05 €

Pod lipo 0,00 € -5.904,57 € -5.904,57 €

Pozdrav Triglavu 0,00 € -3.573,56 € -3.573,56 €

Festival Kanal 4.688,52 € -10.187,70 € -5.499,18 €

Vasovanje 0,00 € -4.032,74 € -4.032,74 €

Kmečka ohcet 0,00 € -15.910,12 € -15.910,12 €

Bohinjska noč 3.576,65 € -42.125,03 € -38.548,38 €

Praznik sira in vina 7.178,60 € -14.387,75 € -7.209,15 €

Kravji bal 37.471,49 € -54.453,87 € -16.982,38 €

Jesenski B.O.FEjST 0,00 € -3.591,14 € -3.591,14 €

Animacija kamp 0,00 € -7.524,40 € -7.524,40 €

Sprehod z baklami & jaslice (ni izv.) 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Ostale prireditve + skupni stroški 732,07 € -3.958,24 € -3.226,17 €

Skupaj 66.527,07 € -185.577,04 € -119.049,97 €

Strošek dela zaposlenih 170,98 € -44.683,88 € -44.512,90 €

Končni rezultat 66.698,05 € -230.260,92 € -163.562,87 €

 Preglednica finančnih rezultati prireditev. 
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 Udeležba na enem izmed sejmov. 

 Promocije in udeležbe na sejmih 

Za promocijo destinacije Bohinj in naših gospodarskih 

dejavnosti smo se tako kot vsako leto tudi letos udeležili 

raznih sejmov in dogodkov, za katere smo skrbno pripra-

vili različne promocijske materiale. Nekatere sejme smo 

obiskali v začetku leta in te smo opisali že v aprilski izdaji 

časopisa. Kasneje v tem letu pa smo se udeležili še sejma 

PrimExpo v Luganu v Švici, največjega sejma za kamping 

v Düsseldorfu v Nemčiji, bili smo prisotni na Dnevih slo-

venskega turizma v Zagrebu,v sklopu Julijskih Alp smo 

se v oktobru udeležili sejma v Utrechtu na Nizozemskem,  

z znamko Bohinjsko pa smo se udeležili sejma v Resutti v 

Italiji ter sejma Agra v Gornji Radgoni. Izvedli smo še neka-

tere manjše promocijske akcije.

 Prejeta priznanja Kampa Danica 

V začetku leta smo z veseljem izvedeli, da smo zadostili 

vsem pogojem in prejeli certifikat ECOCAMPING. Malo 

kasneje v istem mesecu pa tudi certifikat Slovenia Green 

Accommodation. Sodelovali smo v akciji avtokampi.si, v 

kateri so nas gosti v kategoriji NAJ KAMP ADRIA izbrali za 

2. najboljši večji kamp v Sloveniji. Naše navdušenje se še 

ni poleglo, ko smo na izboru Turistične zveze Slovenije 

(TZS) v projektu Moja dežela lepa in gostoljubna zasedli 

najvišje, prvo mesto. 

Vsa ta priznanja so potrditev, da smo na pravi poti, da so 

naša vlaganja pravilno usmerjena in hkrati predstavljajo 

tudi motiv in zavezo, da sledimo strategiji trajnostnega 

razvoja naše destinacije in Slovenia Green nacionalnemu 

programu.

 Podelitev 1. priznanja MDLG Kampu Danica. 

 Priznanje za 2. mesto Naj Kamp Adria. 



7

 Podelitev 1. priznanja MDLG Kampu Danica. 

 Priznanje za 2. mesto Naj Kamp Adria. 

Društvene dejavnosti

 Izvedbe tečajev, delavnic,  
 izobraževanj 

Za člane TD Bohinj smo pripravili krajša izobraževanja 

oziroma tečaje in delavnice. Letos smo na temo »Turizem« 

razpisali začetni tečaj angleščine in nemščine. Za oseb-

no rast smo organizirali delavnice: možganska aerobika, 

izdelovanje nakita in izdelava adventnih venčkov. Vsako 

leto prisluhnemo željam in predlogom članov po izobra-

ževalnih vsebinah, vendar bi si potem želeli večje udelež-

be. Sami smo se udeležili Digitalne Akademije, nadaljeval-

ni nivo v Ljubljani, jo uspešno zaključili in dobili priznanja 

Slovenske turistične organizacije.

 Društveni izlet v Rogaško Slatino,  
 stolp zdravja in veselja 

Oktobra smo se člani TD Bohinj odpravili na vsakoletni 

društveni izlet v Rogaško Slatino in v Podčetrtek. Tam se 

nam je pridružil direktor Turizma Podčetrtek, gospod Bo-

štjan Misja, ki je bil naš gostitelj v teh lepih krajih. Ogledali 

smo si znamenito Steklarno Rogaško in način proizvodnje 

v njej. Sledil je ogled Kozmetike Afrodita in ogled mesta 

Rogaška.

Prekrasna Rogaška Slatina nas je navdušila s svojo ure-

jenostjo, parki ter lepimi urejenimi fasadami. Zadovoljni 

 Udeleženci društvenega izleta v Rogaško Slatino. 
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smo se odpravili še v občino Podčetrtek, kjer smo si te 

prečudovite kraje ogledali skozi okna avtobusov, dosegli 

pa smo cilj in sicer na novo odprti Stolp zdravja in vese-

lja, ki stoji na Rudnici. Naša zadnja postaja je bil Jelenov 

greben, kjer nas je sprejel lastnik Borut Ježovnik in nas 

povabil v trgovino, da smo lahko nakupili jelenove sala-

me, sire, vložene šampinjone ter lokalne krhlje in tepke. 

Sledila je odlična večerja in pot nazaj proti Gorenjski. 

 Delovanje Komisije za okolje 

V Turističnem društvu deluje Komisija za okolje že od leta 

2010. Člani te komisije vsako leto iščejo zanimive poseb-

nosti Bohinja. V sklopu letnega ocenjevanja nagradijo tis-

te lepe, zanimive in privlačne stvari, ki bi bile posebne za 

oči za turista oziroma obiskovalca Bohinja. Te je Komisi-

ja za okolje poimenovala »Biserčki Bohinja«. V letu 2018 

je bila vsa pozornost namenjena živim planinam, kjer še 

delajo sir. Priznanja so bila izbranim planinam podeljena 

na Kravjem balu, predstavniki pa so bili nagrajeni z izle-

tom TD Bohinj. V letošnjem letu je komisija izbirala najbolj 

vzorno urejeno vaško kapelico. Pri tem delu sodelujejo 

strokovnjaki zgodovinskega društva Žige Zoisa in Zavoda 

za kulturno dediščino Kranj. V turističnem društvu Bohinj 

se nam zdi zelo pomembno, da se tako delo nadaljuje in 

da se ob tem nagrajuje vse tiste, ki so zadolženi za to, da 

skrbijo za urejenost našega kraja. 

 Vključevanje mladih 
 v društvene dejavnosti 

TD Bohinj šteje približno 415 članov. Za vključevanje mlaj-

še populacije v društvo smo letos pričeli s povabilom mla-

dih iz osnovne šole, da so pomagali pri vodenju sobotnih 

prireditev Pozdrav Triglavu. Mladi povezovalci so bili zelo 

dobro sprejeti pri publiki, tudi sami so bili zadovoljni in 

ponosni nase.

 Pohod do slapa Savica 
 in čistilna akcija Bohinja 

Del društvenih dejavnosti v TD Bohinj sta tudi pohod k 

slapu Savica ter čistilna akcija. Oba dogodka izvedemo 

vsako leto v spomladanskem času. Letošnji pohod je minil 

v zelo slabem vremenu, saj je deževalo in bilo zelo hladno. 

Veselilo nas je, da slabo vreme 40 pohodnikov ni odvrnilo 

od pohoda do slapu. Čistilna akcija je bila izvedena kljub 

skromni udeležbi. Namen obeh dogodkov je predvsem 

prijetno druženje kot tudi družbeno koristno in odgovor-

no delo ter skrb za naše domače okolje.

 Uspešna čistilna akcija. 
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ka in ukinili mešane enojne smetnjake v kampu. Na skupni 

plinohram smo priklopili še gostilno Danica, tako, da sedaj 

en zalogovnik pokriva dvorano Danica, sanitarni blok 1 in 

gostilno Danica. Zalogovnik je nameščen pod zemljo in je 

skoraj neopazen. Recepciji smo dodali začasni objekt, jo s 

tem povečali in izboljšali pogoje za zaposlene in goste. Ob 

vstopu v kamp je nameščena nova rampa, ki deluje na odči-

tavanje registrskih tablic avtomobilov. V sanitarnem bloku 

1 smo dokončali nadstropni del. Uredili sta se dve kopalni-

ci za osebni najem, prostor za izvajanje masaže in skupni 

prostor z mizo stoli in TV-jem za skupine. V zadnjem delu 

sanitarnega bloka smo zamenjali pralna korita, keramiko in 

celotno stavbo oblekli v novo fasado.

Ob servisnem objektu smo postavili dve nadstrešnici za 

shranjevanje miz, klopi in ostale opreme za prireditve, ob 

dvorani Danica smo uredili odvodnjavanje meteorne vode 

in asfaltirali predel med cesto in dvorano, ob kolesarski 

stezi pa smo zamenjali celotno ograjo z lamelno ograjo, 

ter namestili avtomatska servisna vrata za dostop vzdrže-

vanja in servisiranja na vzhodni strani kampa.       

V letu 2019 smo v TD Bohinj izpeljali tudi veliko investicij. 

Nekatere investicije so že zaključene, druge pa se bodo 

nadaljevale v letu 2020 oziroma 2021. Največji del inve-

sticij v letošnjem letu smo izvedli v kampu Danica. Po-

drobno poročilo celoletnega dela in investicij je podala 

Milena Košnik, vodja strokovnih služb v TD Bohinj.

 Kamp Danica 

Za področje Danica je še vedno v teku izdelava OPPN. Pri-

čeli smo postopek ureditve stare struge Save, kar je eden 

od pogojev za pridobitev navedenega soglasja. Skupaj s 

sprejetjem OPPN se ureja tudi Glamping v kampu. Za ar-

hitekturno oblikovanje objektov v kampu smo izvedli arhi-

tekturno delavnico.

Spomladi smo v kampu zaključili s parcelacijo, določili cono 

PREMIUM in coni A in B, na nekaterih delih uredili odvodnja-

vanje meteorne vode, ureditev cestnih/dostopnih povezav 

do parcel, dodali nekaj električnih omaric in posodobili sta-

rejše električne omarice z novejšimi priključki. Povečali smo 

električno priključno moč. Prestavili smo dva ekološka oto-

Investicije

 Notranjost »Stanu«. 
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VGP je dokončalo tudi brežino sotočja Bistrice in Save, TD 

je uredilo plažo in zasadilo drevje. Dodatno smo zasadili 

tudi nekaj drevja po kampu, zamenjali stara drevesa in z 

živo mejo ločili Premium cono od ostalega kampa. Sko-

raj v celoti smo odkupili zemljišča ob južnem delu kampa, 

proti državni cesti, trenutno urejamo formalnosti.

Uredili smo tudi leseno hiško »Stan«. Stan smo uredili za 

udobno bivanje za dve osebi, opremili smo ga kot studio 

(kuhinjska niša, spalni del v enem prostoru). Oddajati smo 

ga začeli avgusta in prejeli pohvale gostov za urejenost.

Na brežini Save smo poskusno zatravili 130 m2 plaže. Če 

previsoke vode ne bodo odnesle trave, bomo v nasled-

njem letu zatravili ves del brežine v spodnjem delu. Te-

koče so se izvajala vzdrževalna in ureditvena dela, ki so 

vsakoletno planirana za področje kampa. Skrbimo za čis-

to urejeno površino, za lepe cvetoče gredice in na sploh 

prijazen ambient. Kamp smo sedemkrat pokosili.

 Gostilna Danica 

Gostilna Danica pomembno prispeva k ponudbi kampa 

in kot del le-tega pridobiva tudi kamp na ugledu in kako-

vosti. Zelo dobro je sprejeta prilagojena ponudba gostom 

kampa na portalu Trip Advisor, kjer prejema gostilne dob-

re ocene tako na račun hrane kot postrežbe. Gostilna je 

najbolj obiskana julija in avgusta, ko je v kampu največ 

gostov. Pred in po sezoni gostimo večje zaključene skupi-

ne, Metal Camp, kjer gostilna skrbi za gostinsko ponudbo 

nastopajočih. Z gostinsko ponudbo smo prisotni na Alp-

skem večeru in na skoraj vseh naših prireditvah. Pred in 

po sezoni pa gostilna nudi lokalno pridelano hrano v spre-

menjeni ponudbi.

Skupaj z arhitekti smo posodobili načrt prenove in rekon-

strukcije gostilne Danica. Začeli jo bomo prenavljati sep-

tembra 2020, končana mora biti 1. maja 2021. Nadzornika 

za izvedbo projekta smo že izbrali. 

 Slap Savica 

Od parkirišča do vstopne hiške smo v tla položili električ-

ni kabel in dodatno cev za komunikacijski kabel. S tem 

smo drevje rešili neugledno speljane napeljave, ki smo jo 

odstranili.

Za boljšo prepoznavnost poti do slapa smo posneli film, 

ki prikazuje celotno pot. Namenjen je za promocijo, ose-

bam, ki se iz zdravstvenih ali drugih razlogov ne morejo 

povzpeti do slapa, s predstavitvijo pa jim je omogočen 

pogled na slap. Nad potjo v zgornjem delu so leseni zadr-

ževalniki kotalečega se kamenja. Te zadrževalnike vsako 

jesen očistimo, da nam zimski plazovi ne povzročajo pre-

več škode na poti in ograji. Gorsko reševalna služba nam 

je priskočila na pomoč tako, da so očistili smeti, ki jih obi-

skovalci še vedno odvržejo z razgledne ute v Savico.

 Apartmaji TD Bohinj 

Apartmaji TD Bohinj so v mesecu novembru doživeli 

prepotrebno prenovo, že pred tem pa smo jim standard 

dvignili za eno zvezdico na 4*. Dodali smo jim nov domač 

pridih, jih popestrili z barvami, lesenimi dekorativnimi 

elementi ter jih opremili s fotografijami naše destinacije 

fotografinje Mojce Odar – MOMA Production. Apartmaje 

smo še dodatno opremili z izdelki, ki so pridobili certifikat 

Bohinjsko/From Bohinj. 

 Prenovljeni apartmaji TD Bohinj. 



11

 Prenovljeni apartmaji TD Bohinj. 

TD Bohinj danes sodeluje s 140 sobodajalci, od tega v ce-

loti vodi poslovanje in prodajo kapacitet 54 sobodajalcem 

ter ima s 86 sobodajalci podpisane pogodbe o prodaji ka-

pacitet. Celotno število nastanitev s katerimi razpolagajo 

kooperanti znaša 1.812 postelj, od tega v apartmajih 1.234, 

v turističnih sobah 456 postelj ter v počitniških hišah 122 

postelj. Za kooperante društvo vodi računovodski del in 

posredovanje podatkov na FURS in AJPES. Dobršen del 

stroškov, ki nastaja z nizko provizijo in dodatnim delom za 

sobodajalce, se krije iz drugih virov prihodkov društva. Par-

tnerji ta del prevzamejo. 

 Pomembnost javljanja prostih 
 terminov sob 

Zagon nove spletne strani www.tdbohinj.si je uvedel tudi 

prenekatere spremembe dela. Ob tem vas želimo obvesti-

ti, kako pomembno je, da nam javljate svoje proste kapa-

citete ter minimalno omejitev bivanja v vaših nastanitvah. 

Z redno osveženimi podatki boste imeli več možnosti, da 

vas stranke na našem spletu najdejo in rezervacijo izvede-

jo neposredno. Ob tem vas prosimo, da ste vestni s sporo-

čanjem ne samo takrat, ko obiskovalcev ni toliko v Bohi-

nju, temveč tudi v drugih letnih časih, ko je obiskovalcev 

več. S tem vzajemnim sodelovanjem bomo vsi skupaj veli-

ko pripomogli k hitrejši in boljši izkušnji gosta pri iskanju 

nastanitve v Bohinju.

Informacije  
za sobodajalce

 Obvestila o dogodkih 
 in ugodnostih za goste 

Turistično društvo tedensko obvešča sobodajalce o dogod-

kih v Bohinju. Namen tega je, da sobodajalci seznanite svo-

je 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 po-

nudite tudi ostale ugodnosti, ki so jim na voljo (npr. zimska 

kartica mobilnosti Julijske Alpe: Bohinj), najem sank v Info 

centru Bohinj in nakupi smučarskih vozovnic.

 Pridružitev k sistemu 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.
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 Cenik poletje 2020 

Vse sobodajalce, ki imate svoje cenike, prosimo, da nam jih čimprej posredujete na info@tdbohinj.si.

Cena na  
enoto od

20. 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 62,00 48,00 57,00 66,00 61,00 71,00 82,00 48,00 57,00 66,00 41,00 49,00 62,00

Ap 3 osebe  59,00 67,00 77,00 62,00 70,00 80,00 77,00 89,00 102,00 62,00 70,00 80,00 53,00 60,00 77,00

Ap/4 osebe  
(1 spalnica)

68,00 78,00 90,00 71,00 82,00 94,00 92,00 105,00 121,00 71,00 82,00 94,00 61,00 70,00 90,00

Ap/4 osebe  
(2 spalnici)

79,00 89,00 103,00 82,00 92,00 106,00 102,00 120,00 138,00 82,00 92,00 106,00 71,00 80,00 103,00

Ap 5 oseb 88,00 101,00 116,00 92,00 106,00 122,00 117,00 135,00 155,00 92,00 106,00 122,00 79,00 91,00 116,00

Ap/6 oseb  
(2 spalnici)

98,00 110,00 127,00 103,00 116,00 133,00 130,00 150,00 172,00 103,00 116,00 133,00 88,00 99,00 127,00

Ap/6 oseb  
(3 spalnice)

106,00 123,00 142,00 111,00 129,00 148,00 140,00 160,00 184,00 111,00 129,00 148,00 95,00 111,00 142,00

Cena po  
osebi od

20. 4.–31. 5. 1. 6.–5. 7. 6. 7.–31. 8. 1. 9.–30. 9. 1. 10.–24. 12.

* ** *** * ** *** * ** *** * ** *** * ** ***

Soba 17,00 20,00 22,00 17,00 20,00 22,00 21,00 25,00 27,00 17,00 20,00 22,00 17,00 20,00 22,00

Cena na  
enoto od

20. 4.–31. 5. 1. 6.–5. 7. 6. 7.–31. 8. 1. 9.–30. 9. 1. 10.–24. 12.

** *** **** ** *** **** ** *** **** ** *** **** ** *** ****
5 oseb 107,00 123,00 142,00 112,00 129,00 148,00 146,00 170,00 195,00 112,00 129,00 148,00 96,00 111,00 142,00

6 oseb 131,00 152,00 175,00 138,00 160,00 184,00 172,00 197,00 226,00 138,00 160,00 184,00 118,00 137,00 175,00

8 oseb 155,00 179,00 206,00 163,00 188,00 216,00 206,00 235,00 270,00 163,00 188,00 216,00 140,00 161,00 206,00

SOBE

APARTMAJI 

POČITNIŠKE HIŠE

Cenik velja od 15.9.2019. Vse cene so v EUR in vključujejo DDV.  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%

Ribčev Laz 48, 4265 Bohinjsko jezero, Slovenija 
t: +386 (0)4 574 60 10, f: +386 (0)4 572 33 30, e: info@tdbohinj.si, www.tdbohinj.si
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 Pridruži se nam in postani 
 član društva 

Z včlanitvijo v Turistično društvo Bohinj boste imeli mož-

nost udeležbe na raznih ugodnih tečajih in delavnicah 

ter se udeležiti zanimivih društvenih izletov, ki jih or-

ganiziramo vsako leto. Kot člani našega društva imate 

možnost aktivnega sooblikovanja TD Bohinj, hkrati pa 

postanete tudi član Gorenjske turistične zveze. Pogoji za 

pristop, dolžnosti in ugodnosti članov so v celoti dosto-

pni na spletni strani www.tdbohinj.si/aktivnosti za člane, 

kjer najdete tudi pristopno izjavo. Izpolnite jo in jo poš-

ljite po pošti na naš naslov, z našo pomočjo pa jo lahko 

izpolnite tudi osebno na sedežu TD Bohinj na Ribčevem 

Lazu. Letna članarina za odrasle znaša 10,00 EUR.

 Ugodnosti za člane 

Za člane pripravimo različne aktivnosti, med katerimi 

jevsakoletna nabava sadik za balkonsko cvetje. Vsako 

leto poskrbimo za nabavo novoletnih voščilnic in ko-

ledarjev za sobodajalce, ki so naši člani in jih prejmejo 

brezplačno. Sobodajalce redno obveščamo o morebitnih 

zakonskih spremembah. Člani prejmejo tudi 10% popust 

v gostilni Danica.

 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 iz leta v 

leto večji. Ker želimo izboljšati naš servis in komunika-

cijo med nami in sobodajalci, vse cenjene kooperante 

naprošamo, da se zaradi lažje organizacije držijo ura-

dnih ur za obračune, ki so:

Članstvo v Turističnem 
društvu 

• od ponedeljka do petka od 11. do 12. ure in od 16. do 

17. ure – ob predhodni najavi,

• v sobotah in nedeljah 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

 Občni zbor 2020 

Turistično društvo Bohinj v prihodnjem letu vabi na re-

dni letni občni zbor, ki bo 3. 4. 2020 v dvorani Danica. Po 

predstavitvi našega dela v preteklem letu bomo večer 

zaključili ob prijetnem druženju z večerjo.

 Povabilo za delo v sezoni 2020 

V TD Bohinj smo to poletno sezono zaradi povečanega 

obiska v Bohinju morali zelo poprijeti za delo. Zato smo 

z mislimi že v naslednji poletni sezoni, ko bomo zago-

tovo iskali okrepitve, predvsem študente in dijake za 

opravljanje študentskega oziroma dijaškega dela. Za-

želeno je, da imate izkušnje v turizmu ali gostinstvu, 

vendar to ni pogoj za prijavo na delo. Če vas tovrstno 

delo zanima in že iščete počitniško delo za poletno se-

zono 2020, vas vabimo (dijaki in študenti), da nam svoje 

prošnje pošljete na e-naslov info@tdbohinj.si s pripi-

som »Počitniško delo 2020«.
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 TZS razpisuje tekmovanje  
 »Turistični vodnik« za mlade med  
 15. in 29. letom 
Že nekaj let se naša krovna turistična organizacija TZS 

trudi s tekmovanjem za turističnega vodnika. Tekmovanje 

sestavljajo štiri regijska tekmovanja in državno tekmova-

nje. Bohinj spada pod Alpsko Slovenijo, letošnje državno 

tekmovanje pa bo turistično vodenje po Radovljici.

Na tekmovanju lahko tekmujeta do dva posameznika, ki 

ju prijavi naše društvo. Rok za prijavo je 20. 1. 2020, zato 

naprošamo kandidate, da se prijavijo do 18. 1. 2020 na 

TD Bohinj. Na osnovi prijav bo 29. 1. 2020 na sejmu Alpe 

Adria izobraževalna delavnica na temo priprave semi-

narske naloge in tehnike turističnega vodenja. Regijska 

tekmovanja bodo potekala predvidoma v maju 2020, dr-

žavno pa bo predvidoma v mesecu septembru.

Prvi trije bodo prejeli zlato, srebrno in bronasto značko 

ter brezplačni tečaj za turističnega vodnika, prejemnik 

zlate značke pa tudi prvo opravljanje izpita za vodnika z 

državno licenco. Dodatne informacije so na voljo na TD 

Bohinj pri Juretu Sodji, 040 572 611 ali po e-pošti na jure.

sodja@tdbohinj.si

 Adventna delavnica pod mentorstvom Marije Žvan. 
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 Program tradicionalnih prireditev 2020

Dan Ura Dogodek Lokacija

24. julij 2020 20.00 Vasovanje Pod lipo, Srednja vas

25. julij 2020 18.00 Kmečka ohcet Pod Skalco, Ribčev Laz

8. avgust 2020 20.00 Bohinjska noč (rez. 14.8.) Pod Skalco, Ribčev Laz

19. september 2020 12.00 7. Praznik sira in vina Dvorana Danica,  
Bohinjska Bistrica

20. september 2020 10.00 63. Kravji bal (rez. 27.9.) Ukanc

 Vabilo na 34. Alpski večer v Bohinju 

Vabimo vas k nakupu vstopnic za 34. Alpski večer, ki so že v predprodaji na TD  

Bohinj. Cena vstopnice bo do 1. 1. 2020 ugodnejša. Prazniki se bližajo in mogoče  

bo prav vstopnica za večer narodno zabavne glasbe nekomu pravo darilo.  

34. Alpski večer v Bohinju se bo odvil 2. 5. 2020 v dvorani Danica v Bohinjski Bistrici. 

Seznam vseh prireditev najdete na www.bohinj.si/prireditve
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Vabilo na pohod v soju 
bakel in ogled jaslic

Turistično društvo Bohinj vabi na večerni pohod v soju 

bakel po Ribčevem Lazu in ogled božičnih jaslic v cerkvi 

sv. Janeza Krstnika. Doživetje je primerno za odrasle 

in otroke. Pohodi bodo vsak dan med 21. 12. in 30. 12. 

2019 ob 18. uri (razen 24. 12. in 25. 12.). Zbirno mesto je 

pred Info centrom Bohinj.

Na ogled dveh razstav prečudovitih božičnih jaslic pa 

vabimo tudi v Info center Bohinj. Božične jaslice sta nam 

v namene razstav odstopila ga. Sabina Masel Štembal 

ter g. Matjaž Bučar. G. Matjaž Bučar je unikatne lesene 

Božične jaslice TD Bohinj tudi podaril. Ob tem se za po-

nujeno priložnost obema iskreno zahvaljujemo. 

Turizmijada 2020
Dogodek Turizmijada je nastal na pobudo TD Bohinj z 

namenom druženja turističnega gospodarstva Bohinja 

in turističnih delavcev na območju Julijskih Alp. V mar-

cu 2019 smo jo prvič organizirali in uspešno izpeljali.  

Tudi v letu 2020 bomo organizirali Turizmijado, ki se bo 

odvila 18. 3. 2020 na Soriški planini. Upamo, da bo zras-

la v vseslovensko druženje turističnih delavcev. Doda-

tne informacije so na voljo na TD Bohinj pri Juretu Sodji,  

040 572 611 ali po e-pošti na jure.sodja@tdbohinj.si

 Razstava jaslic g. Matjaža Bučarja v Info centru Bohinj. 

 Razstava jaslic ga. Sabine Masel Štembal v Info centru Bohinj. 
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Prodajalna spominkov

Ste tudi vi z mislimi že v prazničnih dneh? To je čas ob-

darovanj, ki je eden prijetnejših načinov izkazovanja 

pozornosti. Med nešteto možnostmi so ravno lokalna 

in kakovostna darila tista,  ki obdarovanju dodajo po-

seben čar. To je enkratna priložnost, da si privoščite ne-

kaj lepega zase ali da praktično darilo poklonite vašim 

najdražjim. Zato vas vabimo, da vstopite v prodajalno 

spominkov TD Bohinj, kjer vas pričakuje pestra paleta 

domačih, lokalnih izdelkov s certifikatom Bohinjsko/

From Bohinj, unikatne jopice, šali, kape, rute, rokavice, 

trakovi, blazine, odeje in pester izbor slovenske čoko-

lade, velika izbira uporabnih tekstilnih, keramičnih in 

steklenih izdelkov. Vsa darila, kupljena pri nas, vam 

brezplačno aranžiramo in s tem dodamo darilu vašo 

osebno noto.

Za vse ljubitelje pristne domače hrane imamo vedno 

na voljo našo BOHINJSKO MAL'CO v škatli ali culi, pri-

poročamo pa jo tudi kot poslovno darilo.

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

 Info Center Bohinj

Odprto vsak dan

 Bohinjska mal'ca. 

V prodajalni spominkov na Ribčevem Lazu še vedno nudi-

mo možnost pridobitev kartice ugodnosti TD Bohinj.  

Z našo brezplačno kartico TD Bohinj v gostilni Danica ter 

prodajalni spominkov na Ribčevem Lazu ob vsakem naku-

pu prejmete ugodnosti. Ugodnosti pa prejemate tudi 

drugje v Bohinju, Sloveniji in svetu. Več o TD Kartici  

ugodnosti najdete na naši spletni strani:  

www.tdbohinj.si/souvenirs/td-kartica-ugodnosti
 Izdelki s certifikatom Bohinjsko/From Bohinj. 
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Gostilna Danica
Hiša domače kulinarike in sproščenega vzdušja vabi s prijetnim alpskim am-

bientom. Domačnost postrežbe in izbor lokalnih bohinjskih dobrot v gostilni 

Danica dopolnjujeta še ponudba vrhunskih kulinaričnih doživetij in bogata 

vinska karta. 

Pestra ponudba jedi je že sama po sebi dober razlog za kosilo ali večerjo v naši 

gostilni. Če pa bi se radi zbrali v večjem številu, pa v gostilni Danica že tradici-

onalno organiziramo prednovoletna srečanja. Pokličite nas!

Priporočamo:

Prednovoletni meni:

Goveja juha z domačimi rezanci  
ali bučkina juha

Svinjski medaljon z omako  
iz jurčkov

Piščančji zrezek po pariško

Pražen krompir

Zelenjavni tris

Sestavljena solata

 Sladica Savica

16,00€ na osebo

Malice in kosila med tednom

V gostilni Danica od ponedeljka do petka od 10.00 do 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 gostilna Danica, spletni strani 

www.tdbohinj/gostilna-danica.si, ga prejmete v gostilni Danica ali pa vam ga 

po želji pošljemo tudi po elektronski pošti.

Gostilna Danica, Triglavska 60, Bohinjska Bistrica

t: +386 (0)4 575 16 19, e: gostilna.danica@tdbohinj.si, info@tdbohinj.si

 Gostilna Danica
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Julijske Alpe Triglavski narodni parkJULIANA TRAIL

TEHNIČNI PODATKI:
Skupna dolžina: 27O km
Skupno število etap: 16
Povprečna dolžina etape: 17,5 km (4–5 ur)

Pohodniška pot Juliana Trail na široko obkroža Triglav in nam 
ponuja neštete brezčasne prizore gora, neokrnjene narave in 
človekovega vsakdana.

Povezuje svet Julijskih Alp -  Primorsko in Gorenjsko stran tega 
čudovitega gorskega sveta tako približa izkušenim in manj 
izkušenim pohodnikom ter iskalcem miru.  

Pot je dobro označena, v pomoč pa je na voljo tiskana in spletna 
izdaja vodnika. Vse karte posameznih etap lahko nosite s seboj 
nosili v žepu – v knjižici ali na mobilnem telefonu.

Krožno nižinsko pot je mogoče v celoti prehoditi v 16 etapah, 
seveda pa se po njej lahko podte tudi v krajših različicah.  

V Bohinju si sledijo tri etape: 
Etapa 6: Goreljek - Stara Fužina 
Etapa 7: Stara Fužina - Bohinjska Bistrica 
Etapa: 8: Bohinjska Bistrica  - Podbrdo

JULIAN ALPS INTERNATIONAL SKI PASS
ONE SKI PASS  14 SKI RESORTS  3 COUNTRIES  MORE THAN 260 km OF SKI RUNS

HIDDEN GEM SKI RESORTS OF THE ALPS 
Ideal for those looking to escape the crowds and seeking a unique ski life. 

PRICE LIST Winter 2O19/2O2O

Ski pass type
consecutive days

Adults Children
(6–14.99 yrs)

Youth (15–23.99 yrs)          
Seniors (6O+ yrs)

2 days 68 4O 59
3 days 1OO 6O 87
4 days 126 79 1O8
5 days 151 96 129
6 days 175 112 15O
7 days 197 123 165

Prices are in EUR and include 9.5% VAT. Deposit for keycard is €5.

CHECK SPECIAL OFFERS: www.skijulianalps.com

SKIING WITH A VIEW OF THE ADRIATIC SEA 
AND THE HIGHEST PEAKS OF THE JULIAN ALPS. 

DISCOVER HIDDEN GEM SKI RESORTS IN 3 COUNTRIES:
SLOVENIA, ITALY AND AUSTRIA 

MORE THAN 260 KM OF SKI RUNS

ENJOY THE VIEW FROM 55O–2293 m ABOVE SEA LEVEL

Book your holidays in pearl destinations of the Slovenian Julian Alps: 
Kranjska Gora, Bled, Bohinj, Soča Valley/Kanin, Jesenice, Žirovnica, 
Radovljica, Gorje and Brda.

www.julian-alps.com

JULIJSKE ALPE INTERNATIONAL  
SKI PASS
ENOTNA SMUČARSKA VOZOVNICA ZA 14 SMUČIŠČ

Smučajte v treh državah, na štirinajstih smučiščih z več kot 260 
kilometri urejenih prog z eno samo vozovnico. Smučarska karta 
(2-7 dnevna) je veljavna na naslednjih smučiščih:

• Slovenija: Kranjska Gora, Krvavec, Cerkno, Kanin/Sella Nevea,   
 Soriška Planina

• Italija:  Trbiž, Sella Nevea/Kanin, Zoncolan, Piancavallo,   
 Forni di Sopra, Sauris

• Avstrija:  3Laendereck, Innerkrems, Goldeck 
 
Cene na odraslo osebo:  
2-dnevna: 68 EUR, 5-dnevna: 151 EUR, 7-dnevna: 197 EUR 
Popusti za otroke, seniorje, študente in ponudnike nastanitev.

Prodajno mesto:  
Info Center Ribčev Laz, Ribčev Laz 48, Bohinjsko jezero 
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BASIC:  Brezplačni SKI BUS prevozi, brezplačni avtobusni  
 prevozi po Bohinju in prevozi na prireditve. 
  
PREMIUM:  Brezplačni SKI BUS prevozi, brezplačni avtobusni  
 prevozi po Bohinju in prevozi na prireditve,   
 brezplačne vožnje z vlakom, brezplačni vstop v  
 muzeje, do 50 % popusta na smučarske vozovince,  
 vstop v vodni park, zip line in številni drugi popusti  
 v Bohinju in drugod po Sloveniji.
 

Zimska BASIC kartica Julijske Alpe: Bohinj je na voljo vsem gostom partnerskih ponudnikov 
Turizma Bohinj in ponudnikov kooperantov Turističnega društva Bohinj BREZPLAČNO. Gostom, 
ki bivajo pri partnerskem ponudniku Turizma Bohinj ali ponudniku kooperantu Turističnega 
društva Bohinj vsaj dve noči, priporočamo nakup Zimske PREMIUM kartice Julijske Alpe: Bohinj. 
Ponuja veliko več!
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Julijske Alpe Triglavski narodni parkJULIANA TRAIL
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Povprečna dolžina etape: 17,5 km (4–5 ur)
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Krožno nižinsko pot je mogoče v celoti prehoditi v 16 etapah, 
seveda pa se po njej lahko podte tudi v krajših različicah.  
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Etapa: 8: Bohinjska Bistrica  - Podbrdo

JULIAN ALPS INTERNATIONAL SKI PASS
ONE SKI PASS  14 SKI RESORTS  3 COUNTRIES  MORE THAN 260 km OF SKI RUNS

HIDDEN GEM SKI RESORTS OF THE ALPS 
Ideal for those looking to escape the crowds and seeking a unique ski life. 

PRICE LIST Winter 2O19/2O2O

Ski pass type
consecutive days

Adults Children
(6–14.99 yrs)

Youth (15–23.99 yrs)          
Seniors (6O+ yrs)

2 days 68 4O 59
3 days 1OO 6O 87
4 days 126 79 1O8
5 days 151 96 129
6 days 175 112 15O
7 days 197 123 165

Prices are in EUR and include 9.5% VAT. Deposit for keycard is €5.

CHECK SPECIAL OFFERS: www.skijulianalps.com

SKIING WITH A VIEW OF THE ADRIATIC SEA 
AND THE HIGHEST PEAKS OF THE JULIAN ALPS. 

DISCOVER HIDDEN GEM SKI RESORTS IN 3 COUNTRIES:
SLOVENIA, ITALY AND AUSTRIA 

MORE THAN 260 KM OF SKI RUNS

ENJOY THE VIEW FROM 55O–2293 m ABOVE SEA LEVEL

Book your holidays in pearl destinations of the Slovenian Julian Alps: 
Kranjska Gora, Bled, Bohinj, Soča Valley/Kanin, Jesenice, Žirovnica, 
Radovljica, Gorje and Brda.

www.julian-alps.com
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Želimo vam lepe in mirne 
božične ter novoletne praznike  
in uspešen začetek leta 2020!

Turistično društvo Bohinj
Ribčev Laz 48
SI–4265 Bohinjsko jezero 

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

 Turistično društvo Bohinj
 Info center Bohinj
 Bohinj Camp Danica
 Gostilna Danica
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