
 

 

 

 

 

OBVESTILO KORONAVIRUS, Ribčev Laz, 12.3.2020 

 

Spoštovani partnerji sobodajalci! 

Za varovanje zdravja vaših gostov in vas, glede preventivnih ukrepov zaradi virusa SARS-CoV-

2 (koronavirus), ki povzroča bolezen COVID-19, pošiljamo naslednja priporočila, kar se tiče 

rezervacij. 

V TD Bohinj nam je varnost naših gostov in vas, cenjeni partnerji, izrednega pomena. V zadnjih dneh 

se je izkazalo, da letalska podjetja odpovedujejo lete, pri potnikih pa vlada strah. Gosti ne morejo 

potovati ali bivati v nastanitvenih objektih na območjih, ki jih je prizadel nedavni izbruh 

koronavirusa. Upoštevajte, da so potovanja po določenih območjih trenutno močno prizadeta ali 

celo prepovedana. 

Poleg tega je za potnike, ki so bili pred kratkim na območjih, ki jih je koronavirus močno prizadel (v 

večini primerov v zadnjih 14 dneh), veljajo določene številne mednarodne omejitve potovanja. Te 

omejitve, ki se trenutno izvajajo v več kot 60 državah, lahko vključujejo prepovedi vstopa, obvezno 

karanteno ob prihodu ali opustitev vizumov ob prihodu. 

Vsakodnevno v TD Bohinj beležimo vse več odpovedi rezervacij. 

Gostom, ki so vnaprej plačali avans, v TD Bohinj ponudimo možnost koriščenja avansa v kasnejšem 

obdobju. V kolikor pa gosti želijo, da se jim akontacija povrne, jim jo povrnemo v celoti, brez 

kakršnihkoli dodatnih stroškov.  

Priporočamo, da v trenutnih razmerah k težavam s katerimi se soočajo naši gosti, enako 

pristopite tudi vi. 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   . 

Obenem vam sporočamo, da so zaradi nastale situacije glede preventivnih ukrepov zaradi 

virusa SARS-CoV-2 (koronavirus), ki povzroča bolezen COVID-19, z današnjim dnem  12. 3. 2020 

od 14:00 ure dalje do nadaljnjega zaprti vsi turistično informacijski centri v Občini Bohinj: 

•             TIC Bohinjska Bistrica 
•             TIC Bohinj, Ribčev Laz 

•             TIC Bohinj, Stara Fužina (Center TNP Bohinj) 
 

Zaradi nastale situacije, v  TD Bohinj zapiramo tudi recepcijo, trgovino s spominki, Gostilno 

Danica ter Kamp Danica. Zaprtje velja do nadaljnjega.    

 



.  .  .  .  .  .  .  .  .   

Upoštevajte navodila Ministrstva za zdravje in nacionalnega inštituta za javno zdravje in 

ravnajte samozaščitno. 

Ministrstvo za zdravje je občinam poslalo ključne informacije v zvezi s širjenjem koronavirusa, ki so 
jih pripravili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje in Uradu vlade za komuniciranje. Na slikah 
so na voljo naslednji napotki in informacije: 

• kaj je koronavirus 
• nasveti za umivanje rok, 
• pravilna higiena kašlja, 

• korona virus – ukrepi in zaščita, 

• sum na okužbo koronavirus - protokol za državljane, 
• testiranje na okužbo s koronavirusom, 

• zaščitne maske. 

Vlada Republike Slovenije javnost sproti obvešča o razvoju dogodkov na 

https://www.gov.si/teme/koronavirus/  in preko družbenih omrežij. 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

 Prosimo , da vse zadeve in  vprašanja urejate preko:  

- telefona: 04 57 4 60 10 ,  

- elektronske pošte: info@tdbohinj.si ter 
- pošte: TD Bohinj, Ribčev laz 48, 4265 Bohinjsko jezero  

Do nadaljnjega bomo dosegljivi : 

• vsak dan med 8:00 in 18.00,  

• v nedeljo pa med 9:00 in 15:00 uro.   

Turistično društvo Bohinj  
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