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Turizem 
smo ljudje!

Spoštovane članice in člani Turističnega društva Bohinj,  

vsi, ki boste to še postali, spoštovane Bohinjke in Bohinjci!  

Za predsednika TD Bohinj ste me izbrali na izrednem 

občnem zboru 29. maja in naslednja tri leta bom svoj čas 

in znanje namenil razvoju in uspešnemu delovanju TD 

Bohinj. Ne dvomim, da bomo dosegali dobre rezultate, saj 

se je že v zadnjih letih delalo dobro, trendi v turizmu in 

gospodarska rast pa nam zaenkrat gredo na roko. Prav zaradi 

izjemne rasti obsega poslovanja v zadnjih letih in širitve 

dejavnosti, s katerimi se TD Bohinj ukvarja, je pravi čas, da 

se k vodenju pristopi bolj aktivno in glede na moje pretekle 

izkušnje z vodenjem večjih kolektivov lahko rečem, da tudi 

profesionalno. Predsednik društva kot zastopnik odgovarja 

za njegovo delovanje in poslovanje, zato se bom trudil, 

da bomo delali kot izjemno dobri gospodarji na področju 

tržnih dejavnosti društva in da bomo skrbeli tudi za razvoj 

društvenih dejavnosti, ki jih bo financiral tržni del. Skupaj s 

strokovno in prizadevno ekipo zaposlenih v TD Bohinj bomo 

delali transparentno in upam, da tudi s čim več sodelovanja 

vseh članov.

V kandidaturi za predsednika sem predstavil sledeča 

izhodišča, ki se jim bomo posvetili v naslednjih letih:

•  Zagotoviti še boljši servis sobodajalcem – obeta se 

porast turizma, zato je treba izboljšati komunikacijo in 

sodelovanje med društvom in sobodajalci s konkretnimi 

rešitvami. Moramo se prilagajati sodobnemu času in 

napredku tehnologije. 

•  Okrepiti in nadgraditi društveno dejavnost – organizacija 

prireditev, dogodkov, izletov, pohodov in ogledov 

primerov dobrih praks, trenutno delamo na organizaciji 

prevozov za starejše člane TD (k zdravniku, po nujnih 

opravkih) z električnim avtomobilom v sodelovanju z 

Društvom upokojencev Bohinjska Bistrica. Storitev smo 

skupaj ponudili tudi občini za vse občane. 

•  Približati turizem Bohinjcem, predvsem pa mladim, 

da bodo prepoznali turizem kot perspektivno in eno 

najpomembnejših dejavnosti Bohinja. 

•  Dokončati podrobni prostorski načrt na območju kampa 

Danica in v okviru tega povečati kamp in dvigniti nivo 

ponudbe z dodatnimi vsebinami. 

•  Še naprej razvijati ponudbo in ugled gostilne Danica 

ter jo prenoviti oziroma zgraditi na novo. Na tem mestu 

mora stati reprezentativna bohinjska gostilna. 

•  Usposabljati kadre in skrbeti za kakovostno delo. 

•  Poskrbeti za ohranitev in kontinuiteto upravljanja 

dostopa do slapa Savica. 

•  Iskati dodatne priložnosti za širitev in nadaljnjo rast 

(organska rast, dodatne kapacitete) poslovanja in 

zaposlovanja. 

•  Poskrbeti za dvig ugleda Bohinja in sodelovati z drugimi 

deležniki v turizmu v Bohinju

Dolgoročno pa: TD Bohinj naj, ne glede na način 

organiziranosti, postane najpomembnejši turistični akter v 

Bohinju, ki bo v okviru svojih dejavnosti skrbel za razvoj ter 

ustrezno kakovost storitev in zagotavljal pošteno plačana 

in dobra delovna mesta za Bohinjce. Z dobrim poslovanjem 

bo lahko optimalno izpolnjeval tudi svoje osnovno 

poslanstvo – družbeno odgovorno društveno dejavnost.

Z veseljem se lahko pohvalimo, da nam je nivo ponudbe v 

kampu Danica že uspelo dvigniti, saj smo v začetku junija 

za naš kamp prejeli štiri zvezdice. Upam in verjamem, da bo 

dobrih novic z naše strani v prihodnjih letih še več.

Vse ideje so dobrodošle, zato vas prosim, da jih delite z nami 

po elektronski pošti ali tudi osebno v času »uradnih ur«, ki 

bodo namenjene članom in so zapisane na naslednjih straneh. 

Želim si sodelovanja z vsemi, da presežemo morebitne delitve 

in skupaj delamo v dobro društva in turizma v Bohinju.

Pričakujem rekorden turističen obisk v letošnji poletni 

sezoni, zato vam želim dobro delo, obilo dobre volje ter 

potrpežljivosti in dobre poslovne rezultate.

   

   S spoštovanjem!

 

   Boštjan Mencinger

   Predsednik TD Bohinj
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70 let 
Turističnega 
društva Bohinj 

V letošnjem letu bo Turistično društvo Bohinj (TD Bohinj) 

praznovalo že 72 let delovanja pod tem imenom. 24. 11. 1946 

ob 14. uri je bila namreč v Ribčevem Lazu 58 ustanovna 

skupščina Turističnega društva Slovenija podružnice za 

Bohinj, ki so se je udeležili predstavniki krajev iz celega 

Bohinja. Društvo je sicer delovalo že veliko prej, po arhivskih 

zapisih od leta 1896, le pod drugačnimi imeni. Vedno pa 

je bila naloga društva pospeševanje razvoja in tujskega 

prometa v kraju.

Utrinki iz preteklosti delovanja društva 

1. desetletje: Nov začetek po drugi svetovni  
vojni (1946–1956)

Po pustošenju 2. svetovne vojne so ponovno začeli aktivno 

oživljati tujski promet v Bohinju. Turistično društvo 

Slovenija (TDS), podružnica Bohinj je takrat aktivno začelo 

novačiti člane, seznanjati ljudi in oblasti z namenom 

društva, z udarniškimi akcijami so čistili zapuščino 

pustošenja vojne, uredili informacijsko službo in prodajo 

razglednic. Začeli so tudi z urejanjem kraja, kot so javna 

razsvetljava, klopi in urejanje poti k slapu Savica. Že v 

naslednjem letu so odprli informacijski kiosk pri takratnem 

hotelu Sv. Janez. Leta 1956 je bil postavljen kamniti most čez 

malo Savico.

Turistično društvo je tudi pripomoglo k obnovi hotelov 

in gostišč, čeravno oblasti takrat prošenj in vlog iz Bohinja 

niso ravno upoštevale. Sodelovali so pri obnovi električnih 

naprav, vodovoda, posredovali pri dodelitvi zobozdravnika 

v Bohinjski Bistrici, skratka sodelovali so pri pomembnih 

zadevah za Bohinj, ne nujno za potrebe turizma. To je tudi 

desetletje, ko je bila leta 1950 po razpustu TDS ustanovljena 

Turistična zveza Slovenije in s tem je  Podružnica Bohinj 

postala samostojno turistično društvo. Leta 1954 je bil 

organiziran prvi povojni Kravji bal. Društvo pa je v 

sodelovanju z 61 oddajalci ponujalo 241 ležišč v zasebnih 

sobah.

Zgodba Turističnega društva se je začela z veliko volje in 

majhnimi koraki, ki so pripomogli k razvoju tako turizma 

kot tudi izboljšanju kakovosti življenja v Bohinju.

2. desetletje (1957–1966)
 

Z razvojem turizma v Bohinju, za kar je bilo v veliki meri 

zaslužno delo aktivnih članov društva, so se povečevale 

tudi zahteve gostov in naloge, ki jih društvo opravlja. To 

je čas, ko društvo opustilo dejavnosti, ki niso neposredno 

bile povezane s turizmom (komunalna dejavnost, brivnica, 

gostišče) in se je bolj posvetilo propagandni dejavnosti, 

prirejanju prireditev in drugih zgolj turističnih dejavnosti. 

Med delovne naloge društva je med drugim spadalo: 

izdajanje posredovanja zasebnih sob, oddajanje prostorov 

za kampiranje, prijavna služba za privatne sobe, kampe 

in počitniške domove ter informacijska služba. Društvo s 

svojim aktivnim članstvom spremlja in sodeluje pri skoraj 

vseh projektih na področju turizma v Bohinju. Leta 1960 

so prvič na novo organizirali Kresno noč, društvo pa v 

sodelovanju z 138 oddajalci ponuja že 980 ležišč.
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3. desetletje (1967–1976)
 

Društvo se je v tem desetletju razširilo preko meja in 

okvirov amaterskega društva ter je v Bohinju predstavljalo 

pomembno turistično gospodarsko društveno organizacijo. 

Ukvarjali so se s propagandno dejavnostjo, vzdrževanjem 

parkov, skrbi za razsvetljavo ter za splošno olepševanje 

in urejanje kraja, opremljali so kraj z informacijskimi 

tablami, vodili informacijsko službo, od leta 1970 pa vršili 

tudi recepcijsko službo za vse s pogodbo vezane člane 

kooperante. Delovni kolektiv je štel že 5 stalno zaposlenih in 

več dodatno zaposlenih v času sezone.

V zimskem času so organizirali FIS-A tekme v 

smučarskih tekih v mednarodnem merilu, ki so 

predstavljali tudi največjo takratno jugoslovansko 

prireditev te vrste.

Leta 1970 so odprli novo pisarno na Ribčevem Lazu 48. 

Stalno se je posodabljala pot so slapa Savice. Društvo je v 

tem in naslednjem obdobju prevzelo pobudo in garantiralo 

za vračilo najetih kreditov, ki so jih najemali sobodajalci 

za obnovo tujskih sob in s tem dvignili kakovost svojih 

kapacitet.

4. desetletje (1977–1986)
 

Društvo je postopno širilo svoje dejavnosti. Članstvo je štelo 

že več kot 500 ljudi, v društvu pa je bilo že 5 redno in prek 

sezone še 12 do 14 dodatno zaposlenih ljudi. Vedno bolj so 

tudi opozarjali na manko v turizmu Bohinja. Eden večjih 

problemov je bil, da poleg naravnih danosti Bohinj premalo 

ponuja turistu in da je v splošnem premalo infrastrukturno 

turistično razvit. V okviru izboljšanja pogojev to desetletje 

zaznamujejo premiki v razvoju turistične ponudbe: 

asfaltiranje cest, obnove poti, urejanje smučišč in izboljšanje 

gostinske ponudbe. Aktivno začnejo delovati tudi na 

pridobivanju novih članov predvsem iz vrst mladih. V 

zimskem času uspešno prirejajo zimske prireditve na ledu, 

ki jih društvo prireja v sodelovanju s športnimi društvi.

5. desetletje (1987–1996)
 

Vsako leto je bolj očitno, da Bohinj v primerjavi z nekaterimi 

turističnimi kraji in glede na naravne danosti močno 

zaostaja. Društvo kljub temu deluje in se razvija. Eden od 

dogodkov posebej zaznamuje to desetletje, to je otvoritev 

kampa Danica v letu 1989, ki pomeni pomembno pridobitev 

društva in bohinjske turistične ponudbe na sploh. Isto leto  

je tudi otvoritev Mladinskega turističnega biroja.

 

6. desetletje: (1997–2007)
 

Društvo je še vedno dejavno in predstavlja enega ključnih 

akterjev pri razvoju turizma v Bohinju. Šteje 397 članov, 

njihove glavne naloge pa so: posredovanje turističnih 

informacij, storitev in namestitev, organizacija prireditev, 

prodaja spominkov in upravljanje kampa Danica, slapa 

Savica in cerkve sv. Janeza. Leta 2004 je Turistični biro 

dobil povsem novo zunanjo in notranjo podobo. Končali 

so obnovo pisarn in prostorov recepcije ter prodajalne 

spominkov. Leta 2007 pa z reorganizacijo društva začnejo 

tudi z novim načinom dela, predvsem so okrepili področje 

trženja in prireditev.

Turistično društvo Bohinj od 2007  
do danes

V tem času društvo šteje 423 članov. Vsako leto od 

ustanovitve društva na občnih zborih člani ugotavljajo,  

da je v Bohinju še veliko neizkoriščenih možnosti. Društvo 

vsako leto namenja sredstva v razvoj in obnovo kraja ter 

izvedbo tradicionalnih in drugih prireditev. V zadnjem času 

se aktivno povezujemo z lokalno skupnostjo in Turizmom 

Bohinj ter skupaj stremimo k razvoju prepoznavnosti 

Bohinja kot turistične destinacije.

Z občutljivostjo do narave in ljudi v našem kraju si 

v društvu prizadevamo za razvoj turizma in se obenem 

zavedamo širokih možnosti, ki še niso izkoriščene. Z novimi 

velikimi načrti zremo v prihodnost, še vedno z mislijo na 

Bohinj, Bohinjce in obiskovalce naše kotline.
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Tudi mi smo  
tu doma!
Ekipa, ki se trudi za vas in naše goste

TD Bohinj redno zaposluje 12 oseb, v izrazitih turističnih 

sezonah, pa se zaradi povečanja obsega dela, število delavcev 

močno poveča, tako da število vseh, ki na nek način delajo  

v okviru TD Bohinj preseže 45. Kdo smo tisti redno zaposleni, 

ki nas skoraj vedno najdete na sedežu Turističnega društva 

na Ribčevem Lazu ali pa nekje na prireditvah, sledi v kratkih 

predstavitvah. 

Jure Sodja
vodja prireditev 

Odgovoren sem za organizacijo 

in trženje prireditev. Moje 

delovno področje je tudi trženje 

poti k slapu Savica in razni posebni projekti. V zadnjem letu 

pa me zaposluje tudi gostilna Danica, ki smo jo znova odprli 

30. 6. 2012 TD Bohinj sem se pridružil, ker si močno želim, da 

bi bila turistična ponudba in življenje na splošno v Bohinju 

še boljša. Moje življenjsko vodilo je, da ni težav, so le izzivi, 

ki ti popestrijo življenje.

Tončka Malej
vodja recepcije 

Že več let delam kot receptorka 

in informatorka. Pred kratkim 

sem prevzela delo vodje 

recepcije in TIC-a. Trudim se, da bi s svojim delom po 

najboljših močeh prispevala h kakovosti turističnih storitev 

v Bohinju. Všeč mi je delo z ljudmi in verjamem, da se  

s prijazno besedo in z nasmehom zgladi marsikatero težavo. 

Držim se načela »malo se nasmej, pa bo vse v redu.«

Mojca Šiljar
vodja trženja 

Turističnemu društvu Bohinj 

sem se pridružila šele pred 

kratkim, izkušnje v turizmu 

pa sem pričela nabirati že v 

času študija. Odgovorna sem za trženje in moja naloga je, 

da poskrbim da naš »dober glas seže v deveto vas«. Moja 

življenjska misel je: Prijazne besede so lahko kratke in 

lahkotne, a njihov odmev je neskončen.

Milena Košnik
vodja strokovnih služb 

Velik del poklicne kariere sem 

posvetila delu na področju 

računovodenja in turizma. 

V lokalni skupnosti sem kot višja svetovalka za turizem, 

kmetijstvo in gospodarske dejavnosti sodelovala in bila 

članica delovne skupine Strategije razvoja turistične 

destinacije Bohinj. Leta 2013 sem z veseljem prevzela vlogo 

vodje strokovnih služb TD Bohinj. Z vso odgovornostjo 

nenehno težim k napredku in izboljšanju kakovosti naše 

ponudbe in storitev, vse za dobro počutje in zadovoljstvo 

gosta. Moje načelo je, če ti je naloga v izziv in samopotrditev, 

uspeh ne more izostati.

Irma Taler
trgovski poslovodja 

Moja odgovornost je vodenje 

trgovine s spominki. Vesela sem, 

če gostje poleg lepih spominov 

s seboj domov odnesejo tudi katerega od izdelkov, ki so na 

voljo pri nas. Moje življenjsko geslo je, da so težave tiste, ki 

nas delajo močnejše, najlaže pa jih premagamo z nasmehom.
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Admira Čajić
receptorka 

Delo v TD Bohinj me je 

pritegnilo že v času študija in  

mi zlezlo pod kožo. Najdete me 

na sedežu društva, pri slapu Savica ali pa v kampu Danica. 

Rada delam z ljudmi, spoznavam nove obraze, se zabavam  

in potujem. Sledim načelu, da je vsak dan treba izkoristiti, 

kar se le da, in da je dan brez nasmeha izgubljen dan.

Helena Soklič
računovodkinja 

V Turističnem društvu 

Bohinj sem zadolžena za 

računovodstvo. Da je vse tako, 

kot mora biti, skrbim že več kot deset let. Všeč mi je svež 

veter v naših »vrstah«, saj so mi spremembe vlile novih moči 

za to odgovorno delo. Moje vodilo je, da za dežjem vedno 

posije sonce, potem pa lahko skačeš po lužah.

Organizacijska struktura oziroma organigram TD Bohinj, ki prikazuje 

oddelke, delovne skupine in delovna mesta v društvu. 

Predsednik, upravni odbor

Vodja strokovnih služb

Upravno
administrativna 
služba

Vodja recepcije
Računovodja
Receptor
Nočni čuvaj

Agencija

Vodja agencije

Trženje

Vodja trženja
Trgovski 
poslovodja

Služba za  
prireditve

Vodja prireditev

Služba za  
dopolnilne 
dejavnosti

Vodja gostilne
Vzdrževalec
Čistilec
Kuhar 1
Kuhar 2
Natakar 1
Natakar 2

Damijan Zupan
natakar, vodja gostilne 

Sem dolgoletni gostinski in 

turistični delavec. S svojim 

znanjem in izkušnjami bi 

želel skupaj s svojimi sodelavci zadovoljiti domače in tuje 

obiskovalce Bohinja.

Maja Smukavec
receptorka 

V glavni turistični sezoni sem 

receptorka v kampu Danica, 

sicer pa me najdete tudi pri 

slapu Savica in v prostorih TD Bohinj. Stremim k čim 

boljšemu počutju gostov in se trudim, da bi jim vzbudila 

občutek domačnosti. Moj moto je, da bodi do soljudi takšen, 

kot si želiš, da bi bili oni do tebe.
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Renata Cerkovnik
receptorka 

Na TD Bohinj delam kot 

receptorka v kampu in TIC-u, 

občasno tudi pri slapu Savica. 

Zelo rada delam z ljudmi, v prostem času pa sem veliko v 

naravi, zato tudi gostom najraje svetujem, kako naj svoj čas 

v Bohinju preživijo čim bolj kakovostno. Tako po okoliških 

poteh kot tudi bližnjih hribih, ter jim namignem še obisk 

kakšnega skritega kotička. Moj moto je, kar daš, to dobiš.

Renata Žvan
kuharica 

Zaposlena sem v kuhinji 

gostilne Danica. Moja skrb je 

priprave okusne hrane.

Primož Kovačič
vzdrževalec 

Sem vzdrževalec TD Bohinj. 

Skrbim za urejenost kampa 

Danica in poti do slapa Savice, 

v času glavne sezone pa tudi za razna dela pri pripravi 

prireditev in drugih dogodkov. Delo mi je všeč, ker je 

razgibano in zahteva svojo kakovost, ki se potem odraža  

v zadovoljstvu naših strank. Slednje pa je tudi moja glavna 

naloga in vesel sem, da sem del te ekipe.

Velike pristojnosti in delovne naloge v TD Bohinj pa imata  

še upravni odbor in nadzorni odbor.

Upravni odbor je izvršilni organ občnega zbora in mu za 

svoje delo in ravnanje v celoti odgovarja. Upravni odbor dela 

na sejah, ki jih sklicuje in vodi predsednik društva. Člani 

upravnega odbora so: 

•  Pikon Gorišek Olga, podpredsednica TD Bohinj

•  Cesar Zdravko

•  Gorenc Stanislav

•  Jović Dušan

•  Klemenčič Dejan

•  Košnik Stane

•  Kozelj Pavel

•  Langus Klemen

•  Mikelj Jože

•  Rozman Borut

•  Rozman Mojca

•  Rožič Janko

•  Zorč Nikica

•  Zupanc Jaka

•  Žvan Jaka

Nadzorni odbor spremlja delo vseh organov društva, 

ugotavlja zakonitost sprejetih sklepov in stalno nadzoruje 

finančno materialno poslovanje društva. Člani nadzornega 

odbora so: 

•  Betrix Štembal, predsednica Nadzornega  

odbora TD Bohinj

•  Jože Kocjanc

•  Štefan Urh 

Disciplinsko razsodišče sestavljajo predsednik in trije 

člani. Obravnava zakonitost postopkov, disciplinske kršitve 

članov in članov drugih organov, nato pa o svojem delu in 

ugotovitvah poroča upravnemu odboru. Člani disciplinskega 

razsodišča so:  

•  Tanja Klemenčič, predsednica

•  Tanja Sodja 

•  Irena Tripič
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Dejavnosti 
Turističnega 
društva Bohinj

Društvene dejavnosti 
 

V TD Bohinj vsakoletno poskrbimo z raznovrstnimi 

društvenimi dejavnostmi. Poleg organizacije različnih 

prireditev na leto pripravimo več izletov s poučno vsebino,  

se udeležujemo raznih srečanj in organiziramo čistilne akcije. 

Vsako leto izven turistične sezone organiziramo različne tečaje 

in delavnice (fotografiranje, javno nastopanje, tečaje tujih 

jezikov) ter pohode. Pripravljamo raznovrstna predavanja,  

s katerimi poskrbimo za zanimive in izobraževalne teme, ki nam 

bodo prišle prav v vsakdanjem ali poslovnem življenju. Vedno 

sodelujemo z darili pri vseh srečelovih, prispevamo nagrade za 

športne dogodke ter pri obdarovanju otrok in mladine.

Sobodajalstvo 
 

Na TD Bohinj v poletni sezoni pogodbeno sodelujemo  

z 80 partnerji in 63 kooperanti, ki skupaj zagotavljamo 

približno 1.722 ležišč turistom v Bohinju. Trudimo se, da je naš 

servis kakovosten in da sobodajalcem omogočamo čim lažje 

rokovanje s turizmom, obiskovalcem pa čim prijetnejši obisk 

našega kraja. Sodelovanje z nami partnerjem in kooperantom 

prinese tudi številne ugodnosti, in trudimo se, da tudi čim 

kakovostnejše storitve.

Kamp Danica 
 

Ob nabrežju Save Bohinjke, v kampu Danica, lahko na 4,5 ha 

sprejmemo do 700 oseb in se trudimo, da bi gostom ustregli  

v vsakem trenutku njihovega bivanja pri nas. To nam je dobro 

uspeva, saj smo prizadevno izpolnili vse kriterije za kamp 

s 4 zvezdicami. Kamp Danica je družinam prijazen kamp, 

pridobil pa je tudi certifikat za kolesarjem prijazen kamp. 

Na novo imamo urejene sanitarije in dostope za invalidne 

osebe ter male otroke. Letošnja novost so označene parcele, 

ki jih bo moč rezervirati tudi preko spleta, uredili pa smo tudi 

premično pekarno v lično brunarico s pekovskimi izdelki ter 

nakupili zmogljivejši sistem za dogrevanje vode. Kamp Danica 

je odprt celo leto.

Gostilna Danica
 

Bližina kampa Danica ji daje mednarodni sloves, prireditve  

v dvorani pa sloves gostilne, ki lahko postreže tudi do 500 

(in več) gostov. Dobra hrana in izbor slovenskih vin vabita 

v prijetno vzdušje njenega vrta ali v notranjost, kjer pozimi 

navduši toplota kamina. Dobra ponudba jedi z žara v poletju ter 

pestra ponudba jedi pozimi vam zagotavljata, da boste vi ali vaši 

gosti vedno našli nekaj zase. V juliju in avgustu bomo tudi letos 

pripravljali slovenske večere in stojnice z bohinjskimi izdelki in 

spominki. Gostilna Danica ima v svoji ponudbi zajtrke, malice, 

kosila in večerje, zelo primerna pa je tudi za zaključene družbe, 

za katere imamo vedno pripravljene odlične menije.



9

Slap Savica
 

Turistično društvo je takoj po ustanovitvi društva leta 1946 

prevzelo skrb za pot k slapu Savica. Prvo večje delo je bilo 

popravilo škode vojne in ureditev poti do slapa. Sprva je bila 

na poti čez Savico postavljena lesena brv, leta 1956 pa je bil 

zgrajen nov most čez Savico. Poleg prenove poti proti slapu 

smo se namenili ponudbo obogatili tudi z vodenimi izleti na 

slap ter preurediti prodajni kiosk na začetku poti. Za boljšo 

informacijo gostom smo izdali prospekt Savice v devetih 

jezikovnih variantah. Če se želijo gosti povzpeti do slapa 

Savice, plačajo pristojbino za pot. Zbrana sredstva se porabijo 

za vzdrževanje in urejanje poti (obnova stopnic, menjava 

dotrajane varovalne ograje, miz in klopi). Vsakodnevno se 

z vrha slapu odnašajo smeti v dolino. Pot do slapu vodi po 

gozdu po 563 kamnitih stopnicah, kar traja približno 20  

do 25 minut. Ob poti so postavljene izobraževalne table ter 

klopi in mize, kjer si gosti lahko odpočijejo. Ob vhodu pred 

kamnitim mostom imamo postavljeno tudi izobraževalno 

tablo, kjer lahko izvemo vse o poti vode (Savice) od njenega 

izvira pri slapu pa vse do izliva v Črno morje.

Prireditve 
 

TD Bohinj je zelo močno pri vzdrževanju tradicije, saj  

v poletnem času izvede kar 5 zelo poznanih tradicionalnih 

prireditev (Vasovanje, Kmečka ohcet, Kresna noč,  

Praznik sira in vina ter  Kravji bal), stalne prireditve,  

ki jih pripravljamo so še Aktivne počitnice na podeželju, 

Vaški večeri pod Lipo, Festival Kanal in animacija v 

kampu Danica. Zelo aktivni in prizadevni smo tudi pri 

so-organizaciji prireditev (32. CEBE triatlon jeklenih in 

Bohinj beach volley tour), vse večji poudarek pa dajemo 

prireditvam, ki jih organiziramo izven sezone (Alpski večer 

v Bohinju, B.O.Fejst prireditev za otroke), ker si predvsem 

želimo, da bi gostje podaljšali svoje bivanje še za kakšen dan 

ter se ob tem imeli lepo.

Trgovina
 

V lepo urejeni prodajalni na Ribčevem Lazu nudimo 

spominke in različne darilne artikle, tipične slovenske in 

bohinjske izdelke, razglednice, zemljevide, knjige, časopise, 

majice, kape, filme za fotoaparate, baterije, aranžiranje daril. 

Za branje, za dušo, za spomin, za iskanje prave poti ali pa za 

darilo – za vsakogar nekaj. Trgovina je odprta celo leto.
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Poslovanje in 
večji projekti

Predstavitev poslovanja v zadnjih 10 letih

Pričakujemo, da se bo trend izjemnih poslovnih rezultatov 

nadaljeval tudi v prihodnjih letih in da bomo za razvoj 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.

Večji projekti v zadnjih dveh letih (2017–2018)

Leto 2017 je bilo zelo uspešno na vseh področjih. Ustvarili 

smo več nočitev v kampu in v privatnih sobah, povečal se je 

promet gostilne Danica, obiska slapa Savice in tudi trgovine 

s spominki. Izvedli smo vse planirane prireditve in pogostili 

nekaj večjih skupin. Pogledali si bomo večja vlaganja in 

aktivnosti, ki so bile izvedene poleg rednega  

dela v preteklem letu.

Ureditev kampa Danica 

Leta 2017 smo odkupili od fizične osebe in Občine Bohinj 

zemljišča v skupni vrednosti prek 700.000 EUR. Hkrati smo 

z Občino Bohinj pogodbeno uredili medsebojno služnost za 

vstop v kamp, dovoze ob dvorani ter uporabo zemljišča pred 

dvorano. Aprila so nam poplave povzročile nemalo škode na 

brežini Save. To škodo smo odpravili oktobra – uredili smo 

brežino I. faza ob Savi, vrednost del je  bila skoraj 50 tisoč 

evrov. Decembra so se poplave ponovile, tokrat še huje, saj 

se je pridružil še močan veter. Dodatno nam je povzročil 

škodo, ki je zopet nastala na brežini Save, na že urejeni 

in tudi nižje, škoda je bila ponovno ocenjena na 80.000 

EUR. Dodatno smo dogradili ploščo in namestili dva nova 

sanitarna vozla, ki omogočata možnost oskrbe  

z vodo in elektriko ter odstranjevanje, fekalij za kamperje. 

Začeli smo konec prejšnjega leta in v letu 2018 zaključili 

prizidek s kotlovnico k sanitarnemu bloku. Uredili parkirišče 

za električne avtomobile ter namestili dve polnilnici za 

električno polnjenje avtomobilov. Aktivno sodelujemo 

v postopku spremembe OPPN za področje Danice. Nova 

spletna stran TD Bohinj, ki smo jo začeli pripravljati lani, ima 

že skoraj novo podobo. Potrebnih je še nekaj podrobnosti in 

kmalu bo na voljo obiskovalcem in turistom. Kamp Danica je 

s stalnimi posodobitvami zadnjih let dosegel nivo, da smo se 

lahko kategorizirali v kamp 4*, na kar smo res ponosni.  

Posodobljena gostilna Danica

Opremo gostilne smo posodobili s hladilnico in ureditvijo 

prizidka in instalacije ter dokupili precej nove drobne 

opreme.

Prireditve v letu 2017

Vse prireditve so bile izvedene po planu, kljub temu, da nam je 

včasih ponagajalo vreme. Sredstva za prireditve so se v lanskem 

letu povečale na 165.400 EUR. Za posodobitev tradicionalnih 

prireditev smo poiskali zunanjo pomoč, in izvedli nekaj 

delavnic na to temo. Nekatere novosti bodo že letos opazne.

Nova svežina v TIC-u Ribčev Laz

Preureditev trgovine in TIC-a  lani spomladi je prineslo novo 

svežino v prostor. V letu 2017 je pri nas iskalo informacije 

več kot 98.000 obiskovalcev. Ta dejavnost je sofinancirana iz 

turistične takse prek Turizma Bohinj. Za sejme in reklame smo 

v društvu namenili 104.000 EUR, zabeležili smo tudi večji obisk 

in zasedenost sob ter kampa.

Prijetnejši obisk k Slapu Savica  

Obisk slapa Savice smo obogatili z didaktično tablo o potovanju 

vode iz Črnega jezera v Črno morje.
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Članstvo  
v Turističnem 
društvu

Kaj nudimo našim članom?
 

Za člane pripravimo različne aktivnosti, med katerimi je 

vsakoletna nabava sadik za balkonsko cvetje ter vsakoletna 

nabava novoletnih voščilnic in koledarjev za sobodajalce,  

ki so naši člani. Poskrbimo, da sobodajalce redno obveščamo 

o morebitnih zakonskih spremembah. Organizirali in izvedli 

smo posvet s predstavniki AJPES-a, SURS-a, z Generalne 

policijske uprave ter Medobčinskega inšpektorata Bled in 

Bohinj, kjer so bile teme posveta – register nastanitvenih 

obratov ter nov način poročanja na Ajpes. Opravili smo tudi 

posvet s FURS glede uporabe davčnih blagajn. Pridobili smo 

uradna pojasnila glede registracije sobodajalca in vpisa  

v Ajpes, upokojencev in samostojnih podjetnikov, provizije 

za tujino – rezervacije prek sistema Booking, sobodajalcev  

in davčnega potrjevanja računov.

Naše storitve za sobodajalce
 

Za goste kooperantov je recepcijska služba odprta 365 dni 

v letu. Poskrbimo za prijavno in odjavno službo, vodenje 

statistike, poročanje nočitev na občino, statistični urad 

in po novem tudi na Ajpes. Gostom pošiljamo ponudbe, 

sprejemamo in potrjujemo rezervacije, obveščamo sobodajalce 

o stanju rezervacij, zanje rešujemo pritožbe ali reklamacije. 

Za sobodajalce kooperante financiramo in organiziramo 

strokovno promocijsko literaturo, poskrbimo za objave na 

socialnih omrežjih ter spletnih agencijah. Predstavljamo jih 

na turističnih sejmih, workshopih in akvizicijah po agencijah 

tako v Sloveniji 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 zanje spremljamo zakonodaje o pavšalnih prispevkih 

za PIZ in ZV ter obveščanje sobodajalcev o spremembah 

kot tudi spremljamo in obveščamo sobodajalce o novostih 

pri oddajanju nastanitvenih kapacitet. Nudimo pomoč pri 

kategorizaciji 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 smučarskih kartah (za goste, ki bivajo pri 

sobodajalcih), prav tako se dogovorimo z Vodnim parkom 

za popuste 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 materiala 

za vsako enoto, vsakoletnih novoletnih voščilnic za goste ter 

koledarjev za sobodajalce. Poskrbimo tudi za računovodski 

del storitev, kjer naredimo mesečni obračun DDV, spremljamo 

in obveščamo o vseh spremembah zakonodaje na področju 

finančnih obračunov in obveznosti, se pogajamo in 

predlagamo ugodnejše predpise za kooperante, vodimo 

promet ter pripravimo letni obračun akontacije dohodnine.

Pomembne informacije za sobodajalce
 

Turistično društvo tedensko, v poletnem času pa tudi 

večkrat na teden, obvešča sobodajalce o dogodkih  

v Bohinju. 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 bo 

najbolje videno vašim gostom. Vabimo vas, da svojim gostom 

ponujate tudi ostale ugodnosti, ki so jim na voljo  

(npr. Kartica mobilnosti Bohinja).

Ugodnosti za člane

Člani turističnega društva imajo možnost ugodne udeležbe 

na raznih tečajih, delavnicah in predavanjih, ki jih 

organizira naše društvo, udeležbe na društvenih izletih ter 

možnost aktivnega sooblikovanja društva. Članstvo  

v Turističnem društvu Bohinj hkrati obsega tudi članstvo  

v Gorenjski turistični zvezi. Članom pripada 10% popust na 

gostinske storitve 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 čedalje večji. Da bi 

izboljšali naš servis in komunikacijo med nami in sobodajalci, 

vse cenjene kooperante naprošamo, da se zaradi lažje 

organizacije po novem držijo uradnih ur za obračune, ki bodo:

•  od ponedeljka do petka od 11. do 12. ure in od 17. do  

19. ure – po predhodni najavi 

•  sobote in nedelja zaradi povečanega obsega del obraču-

nov in svetovanja ne bo mogoče izvajati 

Z upoštevanjem uradnih ur za obračune bomo učinkovitejši 

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

in pomoč so zaželene predhodne najave na tel: 045 746 010  

ali e-naslov: info@bohinj-info.com

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.bohinj-info.com, kjer se tudi nahaja pristopna izjava – 

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 

članarina za odrasle znaša 10,00 evrov.
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Posebno povabilo h članstvu turističnega 
podmladka TD Bohinj
Na mladih svet stoji! To je še kako res, saj je povpraševanje 

po delovni moči mladine v turističnem Bohinju v poletni in 

zimski sezoni vsako leto večje. Da bi se mladina že od malih 

nog seznanila s turistično dejavnostjo v svojem domačem kraju 

in možnostjo kasnejše zaposlitve v turizmu, je včlanitev v naše 

društvo popoln prvi korak. Ker se na TD Bohinj zavedamo, kako 

je to pomembno, vabimo tudi najmlajše, da se včlanijo v naše 

društvo. Članarina za osebe do 18 leta znaša le 1 EUR.

Sobe

Sobe
22.4.–31.5.2018

1.10.–24.12.2018
1.7.–31.8.2018

1.6.–30.6.2018
1.9.–30.9.2018

Cena po osebi
(v Eur)

* ** * ** * **

17,00 20,00 20,00 24,00 17,00 20,00

Apartmaji

Apartmaji

Cena na enoto
(v Eur) ** *** ** *** ** ***

ap 2 osebi 46,00 54,00 59,00 68,00 46,00 54,00

ap 3 osebe 59,00 67,00 75,00 86,00 59,00 67,00

ap / 4 osebe
(1 spalnica)

68,00 78,00 90,00 102,00 68,00 78,00

ap / 4 osebe
(2 spalnici)

79,00 89,00 100,00 115,00 79,00 89,00

ap 5 oseb 88,00 101,00 115,00 131,00 88,00 101,00

ap / 6 oseb
(2 spalnici)

98,00 110,00 128,00 146,00 98,00 110,00

ap / 6 oseb
(3 spalnice)

106,00 123,00 140,00 160,00 106,00 123,00

Počitniške hišice

Počitniške 
hišice

Cena na enoto
(v Eur)

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

5 oseb 107,00 123,00 144,00 167,00 107,00 123,00

6 oseb 131,00 152,00 170,00 194,00 131,00 152,00

8 oseb 155,00 179,00 204,00 232,00 155,00 179,00

Doplačila

Zajtrk 7,00 eur

Uporaba kuhinje 2,00 eur

Domače živali 7,00 eur

Nočitev 1 noč 20 %

Nočitev 2 noči 10 %

 
Popusti

Dodatno ležišče 20 %

Turistična taksa

Turistična taksa ni vključena v ceno.

Cene so informativne in se lahko spreminjajo!

Cenik Poletje 2018



13

Program 
prireditev 
Turističnega 
društva Bohinj  

K

Stalne prireditve poletja v organizaciji Turističnega društva 

Bohinj so še Aktivne počitnice na podeželju, Vaški večeri  

pod lipo, Festival Kanal in animacija v kampu Danica. 

Prireditve, ki jih ponosno so-organiziramo, so:  

32. CEBE Triatlon jeklenih Bohinj ter Bohinj beach volley 

tour, Mednarodni folklorni festival, Pokal Vogla ter Damski 

dan na Voglu. Prireditve, na katere vas vabimo tudi izven 

sezone, pa so Alpski večer v Bohinju ter B.O.Fejst.

 

Bogat seznam vseh prireditev, ki jih bomo letos organizirali 

v Bohinju, se redno posodablja na strani  

www.bohinj.si/prireditve/.

Vabimo vas na tradicionalne prireditve v poletni sezoni: 

27.7.2018 20:00   Vasovanje, Pod lipo, Srednja vas

28.7.2018 18:00   Kmečka ohcet, Pod Skalco, Ribčev Laz

11.8.2018 20:00
  Kresna noč, Pod Skalco, Ribčev Laz  
  (rezervni datum 14.8.2018)

25.8.2018 15:00
  Praznik sira in vina, Dvorana Danica, 
  Bohinjska Bistrica

16.9.2018 10:00   61. Kravji Bal, Ukanc
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Trdno 
zavezništvo 
za bohinjski 
turizem

Sodelovanje s Turizmom Bohinj je nujno za hiter 

nadaljnji razvoj Bohinja. Želimo, da bi Bohinj kot 

destinacijo znali ustrezno predstavljati vsi kooperanti, 

saj to gostom prinaša veliko dodano vrednost, zato 

želimo sodelovanje s Turizmom Bohinj poudariti kot 

primer dobre prakse. Eden od odličnih primerov dobrega 

medsebojnega sodelovanja je tudi kartica mobilnosti.

Vprašanje za milijon dolarjev, ali še bolje, večno 

vprašanje. Kakšna je razlika med Turističnim društvom 

in Turizmom Bohinj? No, odgovorni obeh organizacij 

s tem vprašanjem že dolgo nimamo več problema. 

Odgovor je jasen in enostaven. Turizem Bohinj je krovna 

turistična organizacija za strateško načrtovanje razvoja 

turizma v Bohinju. Tega pa se v praksi ne da in ne 

moremo početi brez dobrega in iskrenega partnerstva.  

 

In tu se prične vloga Turističnega društva. Kot najstarejši 

organizaciji na področju turizma, TD Bohinj pripada 

ključna vloga pri uresničevanju vizije razvoja turizma.  

S profesionalnim odnosom, znanjem, tradicijo, izkušnjami 

in mreženjem številnih turističnih ponudnikov na eni 

strani, in odkritim sodelovanjem s Turizmom Bohinj na 

drugi strani, predstavlja vez, zaradi katere ima bohinjski 

turizem svetlo prihodnost.

 

Spoštovani člani in članice Turističnega društva Bohinj,

veselimo in nadejamo se dobrega sodelovanja tudi 

v prihodnje. Kakor koli obračamo ideje, vizije in 

premlevamo cilje, vedno znova pridemo do vprašanja 

odnosov. Naj naši odnosi ne bodo zgolj dobri, naj bodo 

izjemni.

Klemen Langus, Direktor Turizem Bohinj

POLETNA

KARTICA MOBILNOSTI
SUMMER MOBILITY CARD

KARTICA BOHINJ

Parkiranje.

Parking.

Vožnja  
s turistično 
ladjo.

Ride by 
panoramic 
boat.

Poletni  
Hop-On 
Hop-Off 
avtobus na 
Pokljuko.

Summer  
Hop-On 
Hop-Off 
bus rides to 
Pokljuka.

Avtobusni 
prevoz do 
Ljubljane  
in nazaj.

Bus 
tickets to 
Ljubljana.

Poletne 
aktivnosti.

Summer 
activities.

PRIHRANI  
več kot

SAVE 
more than

61 ¤ 

Vstopnina  
v muzeje  
v Bohinju.

Entrance 
fee for 
museums 
in Bohinj.

FREE FREE

FREE

FREE-50 %

FREE

FREE -20 %
DO  

 UP TO

-20 %
DO  

 UP TO

Vstopnina  
za slap Savica 
in korita 
Mostnice.

Savica 
Waterfall  
and Mostnica 
Gorge 
entrance fee.

Druge 
ugodnosti  
v Bohinju  
in drugod  
po Sloveniji.

Extra offers  
in Bohinj 
and all 
around 
Slovenia.

Avtobusni 
prevoz  
v Bohinju.

Regular 
bus lines  
in Bohinj.

FREE Enosmerna  
ali 
povratna  
vozovnica 
za vlak.

One-way  
or return  
train ticket.
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Vozim zeleno  
Za cvetoči Bohinj, 
Rent-a-e-car in 
prevozi starejših

Bohinj kot občina z največ površinami  

v Triglavskem narodnem parku intenzivno dela 

na ureditvi prometa in zmanjšanju prometnega 

pritiska na jezersko skledo in posledično manjše 

onesnaževanje tega izjemnega naravnega 

območja. Ker se pomembnosti trajne mobilnosti 

zavedamo tudi v Turističnem društvu, 

smo skupaj s Turizmom Bohinj omogočili 

obiskovalcem TIC-a na Ribčevem Lazu ter 

gostom kampa Danica možnost najema trenutno 

dveh najbolj priljubljenih električnih vozil na 

evropskem tržišču, to sta VW e-Golf  

in Renault Zoe Q90.

Cena najema ektričnega vozila:

tip vozila do 6 ur na dan

Renault Zoe Q90 30,00 € 40,00 €

VW e-Golf 40,00 € 50,00 €

Cene vključujejo DDV. 
Pravila in pogoji najema električnega vozila so 
dostopni v TIC Ribčev Laz in kampu Danica.

Prevozi starejših občanov

Prevoze z električnim avtomobilom pa bo  

TD Bohinj v dogovoru z društvom upokojencev 

Bohinjska Bistrica  zagotovljalo tudi starejšim 

občanom Bohinja. Le ti bodo lahko obisk 

zdravnika ali pa nujnejše opravke izvedli  

na okolju bolj prijazen način. Pravila, pogoje 

in podrobnejše informacije o organiziranih 

prevozih z električnimi avtomobili lahko  

dobite na TD Bohinj in društvu upokojencev 

Bohinjska Bistrica. 



Želimo vam  
Lepo poletje!

Izdal: Turistično društvo Bohinj, Koncept: Ekipa TD Bohinj, Lektoriranje: Doris Sodja,  

Fotografije: Mitja Sodja, arhiv TD Bohinj, Oblikovanje: Urška Alič, Tisk: Medium, Naklada: 500, Junij 2018

Turistično društvo Bohinj
Ribčev Laz 48
SI–4265 Bohinjsko jezero 

 +386 (0)4 574 60 10
 info@bohinj-info.com
 www.bohinj-info.com

 Info center Bohinj
 Bohinj Camp Danica
 Gostilna Danica


