Pri nas doma
Časopis Turističnega društva Bohinj, št. 2
November 2018

Spoštovane članice in člani
Turističnega društva Bohinj!

Kaj vse smo naredili
v času od izdaje
prejšnjega časopisa?

Trud, ki ga zaposleni v Turističnem društvu
Bohinj (TD Bohinj) in vsi ostali turistični delavci v Bohinju vlagamo v promocijo in razvoj turistične ponudbe ter v dvig kakovosti ponudbe, se v zadnjih letih hitro obrestuje. Kot boste
lahko prebrali na naslednjih straneh, so ta trud prepoznali tudi ocenjevalci Turistične zveze Slovenije, ki so naš kamp Danica izbrali za najboljšega v Sloveniji. Veseli
smo bili prejete nagrade, ki nas ne bo uspavala, ampak nas vzpodbuja, da kamp
razvijamo še naprej in da gremo petim zvezdicam naproti. Idej nam ne manjka.
Pred kratkim je tako VGP tudi na naše pobude in sofinanciranje lepo uredil sotočje
Bistrice in Save ob kampu, nadaljevali bomo s parcelacijo in ureditvijo kampa, da
zagotovimo še večje število lepo urejenih in opremljenih parcel na najboljših lokacijah, delamo na ustrezni prostorski ureditvi (OPPN) območja kampa, kar nam bo
omogočilo nadaljnjo širitev ter zagotovitev dodatne ponudbe in postavitev glamping hišk, urejamo zgornji del in fasado osrednjega sanitarnega bloka ter urejamo
vhodni del z recepcijo. V tokratnem časopisu so predstavljeni tudi ostali razvojni
projekti, ki jih razvijamo oziroma jih bomo razvijali v naslednjih mesecih in letih.
Idej in želja na vseh področjih delovanja pa je še veliko za naslednja leta, tako da ni
bojazni za nadaljnji razvoj TD Bohinj. Ker se zavedamo, da za to potrebujemo tudi
sposobne mlade ljudi, se intenzivno ukvarjamo z vzpostavitvijo mladinske sekcije
društva. Vsi mladi še posebej iskreno dobrodošli v našem društvu.
Turizem v Bohinju je v vzponu in to se pozna tudi na rezultatih TD Bohinj, ki bodo letos v vseh pogledih rekordni. Dobri rezultati nam omogočajo nove naložbe, ki bodo

Od prve izdaje časopisa »Pri nas doma« 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.

Kampu Danica dodana zvezdica
Ponosni smo, da smo uspeli urediti kamp Danica do te
mere, da smo izpolnili kategorizacijske pogoje in pridobili
še eno zvezdico. V ta namen je bilo v zadnjem letu vloženih dobrih 300.000 EUR, poleg tega smo v nakup zemljišč
v kampu vložili okrog 700.000 EUR in začeli postopke za
OPPN za področje širitve kampa.
Za izpolnitev cilja smo uredili parcelacijo na eni tretjini
površine kampa, posamezne parcele pa so velike kar 90
m2. Pripravili smo tudi nov načrt kampa in trganko, ki jo
ob prihodu prejme vsak gost. Druga zelo velika naložba
vključuje novo sodobno kotlovnico in prizidek k sanitarnemu bloku. Tako nam čez poletno sezono ni več primanjkovalo tople vode, čeprav je topla voda zagotovljena
tudi za pranje posode. Zamenjali smo stara pomivalna
korita za lepa korita iz inox-a, dodali pa smo še nekaj no-

Prevozi starejših občanov

vih. Tretja novost sta dva nova sanitarna vozla, za katera
smo vgradili ploščo in ploščo za avtopralnico ter lovilce

z električnim vozilom

olj. Pripravili smo dve parkirni mesti in namestili dve elek-

Skupaj z Občino Bohinj, Društvom upokojencev Bohinj-

trični polnilnici (Tesla in navadna polnilnica). Uredili smo

ska Bistrica ter Društvom invalidov Bohinj smo se pred

celotno brežino Save v zgornjem in spodnjem delu, zato je

poletjem odločili, da bomo starejšim občanom Bohinja

plaža lepa in urejena. Močno upamo, da nam narava zdaj

in invalidom, ki si ne morejo sami zagotoviti prevoza za

Čez nekaj dni bodo tudi lokalne volitve. Za nadaljnji razvoj TD Bohinj in turizma v

ne bo več nagajala s poplavami. Letos smo postavili še

obisk zdravnika ali za nujne opravke, omogočili prevoze z

občini je zelo pomembno, da nas vodijo sposobni ljudje. Bohinj ima z vsemi svojimi

lično hiško za prodajalno pekovskih izdelkov in kruha. Da

električnim avtomobilom. Veseli nas, da je bila ideja med

naravnimi danostmi izjemen potencial, ki ga moramo v celoti izkoristiti. Udeležite

bi bilo bivanje gostom kampa prijetnejše, smo dokupili še

starejšimi občani takrat dobro sprejeta, saj je bil električni

se volitev in ne dovolite, da drugi odločajo namesto vas.

dodatni pralni in sušilni stroj ter okrepili brezžični sistem

avto čez poletje izposojen kar 24-krat. Prevozi so bili v pov-

za povezavo do spleta po celotnem kampu. Že od lani pa

prečju srednje dolgi do dolgi (od 20 do 50 km), najdaljša

imamo urejena nova lesena otroška igrala, ki jih je izdelal

prevožena pot pa je bila kar 194 km. Poleg tega, da je bilo

domač izvajalec. Uredili pa smo tudi gostilno Danica in jo

opravljeno dobro delo za ljudi, nas veseli, da so bili prevozi

opremili z vso potrebno opremo.

obenem še prijazni do okolja (nič emisij, nič hrupa).

zagotovile uspešno delovanje TD Bohinj tudi v kriznih časih, ki se bodo pojavljali v
prihodnosti. Za nadaljnji napredek in razvoj pa potrebujemo dobre kadre, zato vse
zainteresirane pozivamo, da spremljajo naše razpise, še zlasti pred poletno sezono.
Kadar koli pa bomo veseli vaših ponudb za delo, če imate znanja na področjih dejavnosti TD Bohinj. Dobro delo znamo tudi dobro nagraditi.

			
		

S spoštovanjem!

			Boštjan Mencinger
			Predsednik TD Bohinj
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240-letnici prvega pristopa na Triglav. Poskrbeli smo tudi

Društveni izlet v Briksen

za animacijo v kampu Danica in sicer z različnimi delavni-

V soboto, 13. oktobra 2018, smo se zgodaj zjutraj odpravili

cami, pohodi ob polni luni, petkovimi slovenskimi večeri

na izlet v Brixen v Avstrijo, ki ga je za članice in člane orga-

v gostilni Danica, sobotnimi koncerti ter s predstavitvijo

niziralo TD Bohinj. Pot nas je vodila skozi Karavanke, pre-

sirarstva v potujoči sirarni.

ko Lienza do Briksna. Ob poti smo spoznavali velik del juž-

Tečaji in delavnice
Za člane TD Bohinj smo pripravili krajša izobraževanja
oziroma tečaje in delavnice. Zaključili smo začetni tečaj
ruskega jezika in hitri obnovitveni tečaj nemščine. Za
prireditve TD Bohinj smo izvedli delavnico z zunanjimi
svetovalci »Nadgradnje tradicionalnih prireditev«. Sami

ne Tirolske, znamenitosti, smučišča in Dolomite. Po dolgi

pa smo se udeležili delavnice v organizaciji Life Learning

vožnji se je naprej prilegla lokalna malica – tris kruhovih

Academy na temo Mentorska konferenca s predstavitvijo

cmokov na zeljni posteljici, nato pa smo si ogledali muzej,

mednarodnih mentorskih programov in si prislužili men-

ki je bil nedaleč stran. Ogledali smo si še sedež briksenške

torska priznanja.

nadškofije, pod okriljem katere je bil tudi Bled (in nekaj
bohinjskih vasi) 800 let, z opisom zgodovine, ogledali pa

Ostale novosti in vlaganja

smo si tudi grad. Ob povratku smo se ustavili v tovarni
znanih napolitank ter zavili v Ziljsko dolino. Izlet sta z za-

Prejete nagrade

Septembra smo odprli Učno točko Life Learning Academy

nimivem vodenjem popestrila Marjana Bajt in Janez Biz-

Veseli nas, da uspešnost našega društva opazijo tudi dru-

– Bohinjsko/From Bohinj. V razgledni uti na slapu Savica

jak. Veseli nas, da so bili v udeleženci z izletom v avstrijski

gi. Od izdaje prve številke časopisa, se je na TD Bohinj

smo postavili tablo o negativnih ionih in koristnosti vdiha-

Briksen in vodenjem izredno zadovoljni.

zvrstilo nemalo dogodkov, prejeli pa smo še raznorazna

vanja vodnih hlapov Savice. Uredili smo dokumentacijo in

priznanja in zasedli najvišja mesta, na katera smo izjemno

tudi dokončali prenovo spomenika pri slapu s pozlato črk.

ponosni.

Sofinancirali smo še ureditev prireditvenega prostora Pod

Prva mesta in zlata priznanja

Skalco.

Z Ministrstvom za okolje smo na mostu ob kampu Danica

Zadovoljstvo naših gostov
Promocije in udeležbe na sejmih

Izvedene poletne prireditve

Na 48. srečanju gorenjskih turističnih delavcev so na naš

Za promocijo destinacije Bohinj in naših gospodarstvenih

boljšega zadovoljstva je tudi naš glavni cilj. Po podatkih

predlog priznanja prejeli skrbniki vaških korit in sicer:

dejavnosti smo se udeleževali tudi raznoraznih sejmov in

dveh največjih svetovnih portalov (Booking.com in Trip

Janez Zupan (»Urbančkov«), Jaka Zupanc, Janez Zupanc

dogodkov, za katere smo morali pripraviti različne promo-

Advisor), kjer nas ocenjujejo naši obiskovalci, smo prejeli

(»Galetov«), Franc Kocjanc iz Srednje vasi in Izidor Tavčar

cijske materiale.

dobre ocene: na portalu Booking.com 9,6/10, na portalu

z Nemškega Rovta.

Münchnu, kjer smo predstavljali kamp Danica, in še sejma,
ki smo se ga udeležili prek Slovenske turistične organiza-

prireditev, med njimi že tradicionalne prireditve: Vasova-

cije v Parmi. V Reziji, Italija, smo se v oktobru promocijsko

nje, Kmečka ohcet, Kresna noč, Praznik sira in vina, Triatlon jeklenih, Vaški večeri Pod lipo ter turnirje v odbojki
na mivki. Izjemen obisk tradicionalnega Kravjega bala je

decembra 2017.

Zadovoljstvo gostov je ključni element za uspešen in
dolgoročen razvoj dejavnosti TD Bohinj. Doseganje čim

Tako smo se udeležili »outdoor« sejmov v Essnu in v

Poleti smo organizirali in izvedli kar nekaj dogodkov in

označili stanje tablice najvišjega vodostaja ob poplavah

Trip Advisor pa 4/5 za kamp Danica, 4/5 gostilna Danica

Turistična zveza Slovenije je kot partnerica projekta Eu-

ter 4,5/5 za apartmaje TD Bohinj. Zavedamo se, da je še

ropean Region of Gastronomy – Alpska Slovenija 2021,

prostor za izboljšanje in ciljamo na še višje ocene in še za-

izvedla natečaj za izbiro kulinaričnih spominkov, za kate-

dovoljnejše goste.

rega so podeljevali priznanja za Kulinarični in gastronom-

udeležili njihovega največjega sejma, na katerem smo se

ski spominek Alpske Slovenije. TD Bohinj je prejel zlato

predstavili z izdelki Bohinjsko/From Bohinj. Ponudbo iz-

priznanje za Bohinjsko malico v culi.

delkov pod znamko »Bohinjsko« pa smo predstavili tudi

presegel pričakovanja in nam dal novega zagona tudi za

V okviru projekta Moja dežela lepa in gostoljubna (MDGL

na Bledu na letni strokovni konferenci Cipra. Udeležili

drugo leto. Obiskovalci Bohinja in domačini so tako lahko

2018) Turistične zveze Slovenije, ki je bila 8. 10. 2018 v

smo se še turističnega sejma v Tel Avivu v Izraelu in sejma

še uživali na Festivalu Kanal, kjer so nastopali Pero Lov-

Portorožu in je bila izvedena pod pokroviteljstvom pred-

v Utrechtu na Nizozemskem.

šin, Slavko Ivančič, Skalp, Made in YU ter Žuta Osa. Vsako

sednika RS Boruta Pahorja, smo dosegli 1. mesto za kamp

soboto julija in avgusta smo pripravili pozdrav Triglavu ob

Danica v kategoriji – kampi.
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Rezultati poslovanja
Dobro delo vseh, ki prispevajo k razvoju TD Bohinj, se pozna tudi na poslovnih rezultatih. Največ k uspešnem poslovanju prinese kamp Danica, ki se v zadnjih letih

Rast poslovanja v zadnjih letih je izrazita, razvojni projekti pa bodo omogočili njeno
nadaljnjo rast.
Čisti prihodki od poslovanja se povečujejo, kot prikazuje naslednji graf:

hitro razvija in je v juliju in avgustu že blizu maksimalne zasedenosti, zato tudi načrtujemo širitev kampa.
V zadnjih letih se je število nočitev v kampu gibalo, kot prikazuje naslednji graf:

Čisti presežek prihodkov nad odhodki pa ima naslednjo dinamiko:

Razporeditev nočitev po mesecih v preteklih letih:

Vse to nam omogoča, da zaposlujemo večje število domačinov z nadpovprečnimi
plačami, ter spodbujamo društveno dejavnost in predvsem prireditve v Bohinju, za
katere smo letos namenili kar okrog 170 tisoč evrov.
Uspešnost našega društva omogoča varnost delovnih mest in zadovoljstvo
zaposlenih.
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Z občino Bohinj se dogovarjamo, da bi skupaj uredili pešče-

Razvojni projekti
TD Bohinj

ni del ob dvorani v kampu, uredili meteorno odvodnjavanje
ter zamenjali dotrajano ograjo na kolesarski poti ob kampu.
V začetku novembra pa bodo pričeli potekati pogovori glede

Mnogo projektov je že v teku in so v finančnem načrtu pla-

ureditve uvozne poti v kamp kot tudi seznanitev lastnikov ze-

nirani do konca leta 2018. Gospodarska komisija je na seji

mljišč s pripravo OPPN za območje kampa in morebiten odkup

gospodarske komisije že predlagala načrt projektov za

njihovih zemljišč s strani TD Bohinj. Računamo, da bo v začet-

leto 2019. Projekti po posameznih področjih so podrob-

ku leta 2019 sprejet OPPN, ki bi nam omogočal to ureditev.

neje predstavljeni v nadaljevanju.

Načrtujemo, da kamp Danica pridobi pet zvezdic, dodatno pa
vidimo prednost tudi v povezovanju z drugimi kampi v Julij-

Projekti v TD Bohinj

skih Alpah. Tako pripravljamo projekt, ki združuje pet kampov

Smo v zaključni fazi prenove spletne strani TD Bohinj in po-

(kamp Danica, kamp Špik, kamp Bled, kamp Šobec in kamp

skusno delovanje je predvideno v začetku decembra 2018.

Kobarid), katerim je poleg izjemnih lokacij v Julijskih Alpah

Pričakujemo tudi, da bomo zaključili postopek osvežitve

skupno še ime »The Best Campsites in the Julian Alps«. Pod

celostne grafične podobe (CGP), ki bo sodobnejša in skla-

enotno predstavljenim imenom bodo kampi konkurenčnejši

dnejša s celostno podobo destinacije Bohinj. Pri CGP-ju

in bolj prepoznavni na domačem, evropskem in svetovnem

nam pomaga ekipa zavoda Turizem Bohinj.

trgu.

V spodnjih garažah na sedežu TD Bohinj nameravamo

Vedno več pozornosti pa v kampu Danica namenjamo sona-

urediti dodaten prostor za dve delovni mesti, omarice za

ravnemu turizmu, ki postaja prednostna usmeritev kampa. V

shranjevanje smuči in grelec za smučarske čevlje za goste

sodelovanju z nemškim podjetjem Ecocamping že izvajamo

naših apartmajev. Hkrati pa bomo osvežili in tehnično bolje

strokovne preglede, analize in svetovanja, tako da pričakuje-

opremili tudi sejno sobo.

mo, da bomo čim prej uredili in izpolnili vse zahteve ter prido-

Koledar dogodkov zima 2018/2019

bili eko certifikat.

Še vedno teče izdelava OPPN Ribčev Laz, saj še vedno ostaja
ideja o skupnem paviljonskem objektu v bližini bara Cuki za

Projekti na področju slapa Savica

potrebe TD Bohinj, okrepčevalnice Pod Brezo in bara Cuki.

Pri vstopni točki k slapu Savica načrtujemo ureditev ele-

Projekti v kampu in gostilni Danica

ktričnih in komunikacijskih vodov v tleh in rotirajoča vra-

V kampu Danica pa nas čaka še mnogo posodobitev in

ta skupaj s čitalnikom vstopnic. Le taka ureditev nam bo

ureditev. Tako bomo dodatno uredili parcele, kot tudi za-

omogočila več nadzora nad pobiranjem vstopnine in ved-

menjali in posodobili električne omarice. Prestaviti bomo

no več obiskovalci slapa.

morali nekatere poti v kampu, istočasno pa bomo morali
prestaviti tudi ekološke otoke. Načrtujemo dve večji ure-

Načrt projektov za leto 2019

ditvi, in sicer povečanje recepcije s kontejnersko enoto

Načrt projektov gospodarske komisije za leto 2019 je bil

skupaj s podstavki in postavitev nove dvojne rampe s či-

predlagan kot izhodišče za projekte, ki nam jih ne bo us-

talnikom registrskih tablic. Zasnovan imamo tudi projekt

pelo zaključiti v letu 2018, dodano pa je bilo še nekaj pre-

»Sanitarni blok 1«, kjer bomo dogradili kopalnice v 1. nad-

dlogov. Tako je za leto 2019 v načrtu dokončanje OPPN za

stropju in dokončali fasado. Naredili bomo še tudi izkop za

Danico, postavitev vsaj dveh glamping hišk v kampu, dogo-

povezovalni plinohram dvorana Danica – gostilna Danica,

vori z lastniki in možni odkupi zemljišč ob cesti za potrebe

oddušnik v gostilni in postavili nadstrešnice ob nogome-

širitve kampa, začetek prenove gostilne Danica ter uredi-

tnem igrišču za potrebe shranjevanja.

tev zemljišč stare struge Save Bohinjke.
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V prihajajoči zimi in pomladi vabimo na različne dogodke v naši organizaciji. Še
posebej nas veseli, da že tretje leto zapored soorganiziramo dogodek Winter
Days of Metal; promocijske aktivnosti za Alpski večer, ki ga soorganiziramo že
četrto leto zapored, pa tudi že potekajo.

29. 11. 2018 –

Winter Days of Metal,

2. 12. 2018

Dvorana Danica

2. 3. 2019

Zimski B.O.FEjST

27. 4. 2019

Pohod k slapu Savica

25.8.2018

Alpski večer, Dvorana Danica

Seznam vseh prireditev, ki jih bomo letos organizirali v Bohinju, redno posodabljamo na strani www.bohinj.si/prireditve/.
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Pridružite se nam
Če boste našli v našem društvu kaj primernega zase, se

dinska sekcija še posebej izpostavlja potrebe in interese

nam pridružite. Vedno smo veseli novih članov in sou-

mladih članov.

stvarjalcev pri projektih našega društva.

Če želite s svojim udeležbo prispevati k boljšemu delovanju našega društva v interesu mladine, svojo pristopno

Postani naš član!

izjavo izpolnite na naši spletni strani ali pa nam jo pošljite

Z včlanitvijo v Turistično društvo Bohinj boste imeli mož-

po pošti. Za dodatne informacije smo na voljo !

nost udeležbe na raznih ugodnih tečajih in delavnicah ter

Povabilo za delo v naslednji sezoni

se udeležiti zanimivih društvenih izletov, ki jih organiziramo vsako leto. Kot člani našega društva imate možnost

V TD Bohinj smo preteklo poletno sezono zaradi poveča-

aktivnega sooblikovanja TD Bohinj, hkrati pa postanete

nega obiska v Bohinju morali zelo poprijeti za delo. Zato

tudi član Gorenjske turistične zveze. Pogoji za pristop,

smo z mislimi že v naslednji poletni sezoni, ko bomo za-

dolžnosti in ugodnosti članov so v celoti dostopni na sple-

gotovo iskali okrepitve, predvsem študente in dijake za

tni strani www.bohinj-info.com, kjer najdete tudi pristo-

opravljanje študentskega oziroma dijaškega dela. Zažele-

pno izjavo. Izpolnite jo in jo pošljite po pošti na naš na-

no je, da imate izkušnje v turizmu ali gostinstvu, vendar

slov, z našo pomočjo pa jo lahko izpolnite tudi osebno na

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

sedežu TD Bohinj na Ribčevem Lazu. Letna članarina za

in že iščete počitniško delo za poletno sezono 2019, vas

odrasle znaša 10,00 EUR.

vabimo (dijaki in študenti), da nam svoje prošnje pošljete
na e-naslov info@bohinj-info.com s pripisom »Počitniško

Posebno povabilo mladim,

delo 2019«.

da se včlanijo

Informacija za
sobodajalce glede
nove kategorizacije

• penzioni , gostišča in moteli od 1 do 4 zvezdice,
• hoteli od 1 do 5 zvezdic.

objavilo nov Pravilnik o kategorizaciji nastanitvenih obratov. Pravilnik velja od 1. oktobra 2018 dalje.

Ocenjevanje nastanitvenih obratov s strani licenciranih
ocenjevalcev ni več obvezno, vendar ga Ministrstvo za

Kategorizacija namestitvenih

gospodarski razvoj in tehnologijo priporoča (za katego-

objektov

rije 4* in 5*).

Vsi nastanitveni obrati bodo morali kategorijo svojega

Namen nove kategorizacije je predvsem posodobitev

obrata uskladiti z določbami tega pravilnika v roku pol

nastanitev in večja prepoznavnost hotelov. Pri zasebnih

leta od njegove uveljavitve (do 1. aprila 2019), razen na-

nastanitvah pa pomeni boljšo primerjavo s tujino – s se-

stanitvenih obratov, ki jim je kategorijo dodelil licenciran

vernimi državami (Avstrija, Nemčija in Švica).

ocenjevalec nastanitvenih obratov – za njih velja katego-

Sobodajalci, ki ste dejavnost zaprli, sedaj ne boste delali

rija do izteka veljavnosti.

nove kategorizacije, ker je vaša dejavnost V AJPESu deak-

Ključne spremembe:

tivirana. Kategorizacijo boste naredili ob ponovnem odprtju dejavnosti.

• uvedba standardov Hotelstars za hotele,
• posodobitve standardov za vse ostale vrste nastanitvenih obratov (apartmaji, sobe, kmetije z nastanitvi-

nog seznanjali s turistično dejavnostjo v svojem domačem

Vabimo vas k udeležbi na tečajih in delavnicah, ki jih v

kraju in z možnostjo kasnejše zaposlitve v turizmu, je včla-

TD Bohinj običajno organiziramo izven turistične sezone.

nitev v naše društvo pravi prvi korak. Ker se v TD Bohinj

Tako vas v tem jesenskem času vabimo na 10-urni nada-

zavedamo, kako je to pomembno, vabimo tudi najmlajše,

ljevalni jezikovni tečaj nemščine, 30-urni nadaljevalni

da se včlanijo v naše društvo. Članarina za mlade do 18.

jezikovni tečaj ruščine (področje: turizem) ter na vodene

• za hotele v kategoriji ena do štiri zvezdice – pet let,

leta starosti znaša le 1,00 EUR.

delavnice t. i. možganske aerobike. Prijave zbiramo na re-

• za nastanitvene obrate sobe, apartmaji, penzioni,

cepciji TD Bohinj, prijavite pa se lahko tudi po telefonu.

moteli, kmetije z nastanitvijo v kategorijah štiri in

Za člane TD Bohinj je udeležba na tečajih in delavnicah

pet zvezdic oziroma jabolk – pet let,

brezplačna.

• sobe in apartmaji od 1 do 4 zvezdice,

tehnologijo 4. aprila 2018 v Uradnem listu RS (št. 22/2018)

Povabilo na delavnice in tečaje

V TD Bohinj se zavedamo, da mladina s svojimi idejami in

• kmetije z dopolnilno dejavnostjo od 1 do 4 jabolka,

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za gospodarski razvoj in

Turizem je prihodnost Bohinja. Da bi se mladi že od malih

Ustanavljamo mladinsko sekcijo

Možne ocene bodo:

19. 11. 2018 ob 17.00 uri v Kulturnem domu

jo, penzioni …).

Stara Fužina bo TD Bohinj organiziral
predavanje, kjer se boste lahko seznanili

Nova kategorizacija nastanitvenega obrata bo veljavna:

s spremembami in pogoji ter z vsemi novostmi

• za hotele v kategoriji štiri zvezdice Superior, pet

na področju kategorizacije nastanitvenih

zvezdic in pet zvezdic Superior – tri leta,

obratov. Kooperantom društva bomo nudili
tudi pomoč pri izpolnjevanju kategorizacije.

• za nastanitvene obrate sobe, apartmaji, penzioni,

dejanji lahko veliko prispeva h kakovostnejšemu življe-

moteli, kmetije z nastanitvijo v kategorijah ene do

nju v skupnosti. Mladinska sekcija tako združuje mlade

treh zvezdic oziroma jabolk do spremembe kategorije

člane društva v starosti med 15. in 29. letom, s skupnim

oz. posodobitev standardov nastanitvenih obratov.

interesom za teme, ki zadevajo humanitarno, razvojno in
izobraževalno področje ter področje prostovoljnega dela.
Cilji delovanja so usklajeni s cilji TD Bohinj, pri čemer mla-
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Cenik zima 2018/2019
Sobe
sobe
cena po osebi
od (v EUR)

25.12.2018 – 2.1.2019
*
20,00

**
24,00

3.1.2019–21.4.2019
*
17,00

**
20,00

Apartmaji
cena na enoto
(v eur)

25.12.2018 – 2.1.2019

3.1.2019–21.4.2019

**

***

**

***

ap 2 osebi

59,00

68,00

46,00

54,00

ap 3 osebe

75,00

86,00

59,00

67,00

ap / 4 osebe
(1 spalnica)

90,00

102,00

68,00

78,00

ap / 4 osebe
(2 spalnici)

100,00

115,00

79,00

89,00

ap 5 oseb

115,00

131,00

88,00

101,00

ap / 6 oseb
(2 spalnici)

128,00

146,00

98,00

110,00

ap / 6 oseb
(3 spalnice)

140,00

160,00

106,00

123,00

Jesen se je šele začela, a občasno v svojih mislih že odpotujemo v praznični
decembrski čas in v pričakovanjih načrtujemo, kje in kako in kdaj bomo s sodelavci,
poslovnimi partnerji ali družbo svojih dragih prijateljev nazdravili staremu letu.

Prednovoletna srečanja
v Gostlini Danica

Počitniške hišice
počitniške
hišice

25.12.2018 – 2.1.2019

cena na enoto
(v eur)

**

***

**

***

5 oseb

144,00

167,00

107,00

123,00

6 oseb

170,00

194,00

131,00

152,00

8 oseb

204,00

232,00

V gostilni Danica že tradicionalno organiziramo prednovoletna srečanja.
V sproščenem vzdušju in ob dobri hrani, boste pozabili na čas in se
prepustili družabnemu večeru.

3.1.2019–21.4.2019

155,00

Zajtrk

7,00 EUR

Uporaba kuhinje

2,00 EUR

Domače živali

7,00 EUR

Nočitev 1 noč

20 %

Nočitev 2 noči

10 %

Enoposteljna soba

10,00 EUR

Cene so informativne in se lahko spreminjajo.

Dodatno ležišče

Goveja juha z domačimi rezanci ali
bučkina juha

Svinjski medaljon z gobovo omako
Piščančji zrezek po pariško

Kontaktirajte nas, da vam predstavimo novoletne menije, seveda pa
bomo prisluhnili tudi vašim željam.
Vabimo pa tudi na:

179,00

Malice in kosila med tednom

Popusti

Doplačila

Priporočamo:

20 %

Turistična taksa ni vključena v ceno.

V gostilni Danica vsak dan med 10:00 in 12:30 nudimo malice po ugodni
ceni, kosila pa so na voljo od 12.00 ure dalje. Opis tedenskega menija
malic in kosil lahko prejmete v gostilni Danica ali pa vam ga po želji,
pošljemo tudi po elektronski pošti.

Pražen krompir

Zelenjavni tris

Skledica svežih mešanih solat

Sladica Savica

Gostilna Danica
Triglavska 60, SI–4264 Bohinjska Bistrica
t: +386 (0)4 575 16 19
e: gostilna.danica@bohinj-info.com, info@bohinj-info.com

15,00€

Prodajalna s spominki
Novoletna darila za poslovne partnerje
Ker se bliža čas obdarovanj in izkazovanja pozornosti, smo za te priložnosti
pripravili poslovna darila, prijetna za oko in okus, seveda pa je v naši
prodajalni izbira še mnogo večja. Za vaše poslovne partnerje priporočamo
izbiro Bohinjske malice v culi, ki je letos v oktobru na Dnevih slovenskega
turizma v Portorožu, prejela zlato priznanje za izvirni kulinaričen spominek
Alpske Slovenije. Bohinjsko malico v culi ponujamo v različnih pakiranjih,
s certifikatom v slovenskem in angleškem jeziku.
Seveda pa imamo v ponudbi tudi mnoge druge možnosti
poslovnih daril, ki vam jih unikatno aranžiramo.
Za več informacij in naročila nas kontaktirajte!
TD Bohinj
Info center Bohinj
Ribčev Laz 48, SI–4265 Bohinjsko jezero
t: +386 (0)4 574 60 10, +386 (0)4 572 33 30
e: info@bohinj-info.com
www.bohinj-infocom
Odprto vsak dan

Darila za vse priložnosti V naši
prodajalni vas pričakuje pestra paleta
avtentičnih bohinjskih in slovenskih
izdelkov, lokalnih izdelkov s certifikatom
Bohinjsko/ From Bohinj, artikli Triglav
240, pester izbor slovenske čokolade,
veliko izbiro uporabnih tekstilnih,
keramičnih in steklenih izdelkov. Izbrana
darila vam po želji tudi aranžiramo,
pri nas lahko naročite tudi vrednostni
darilni bon.

Vse dobro pri zaključku
leta 2018 in uspešno 2019!
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
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