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Spoštovane članice in člani Turističnega društva Bohinj!

Letošnje leto smo pričeli polni optimizma in samozavestno v priča-
kovanju nove uspešne sezone. Skladno z načrti nas je čakalo izje-
mno pomembno in zgodovinsko leto, v katerem nameravamo izvesti 
največjo investicijo v zgodovini društva – rekonstrukcijo gostilne 
Danica, za katero smo gradbeno dovoljenje pridobili in aktivirali že 
leta 2014. Gre za investicijo v vrednosti več kot 1,2 milijona evrov, za 

katero menimo, da bo izjemna pridobitev za kamp, Bohinjsko Bistrico in cel Bohinj. Do začetka 
marca smo kljub sedaj že klasično zeleni zimi delali dobro, celo bolje kot lansko leto, ki je bilo v 
vseh pogledih rekordno. Hitra širitev virusa covid-19 in posledična prepoved delovanja pa nas je 
šokirala in v trenutku ogrozila vse naše načrte. Namesto dela v okviru realizacije načrtov smo vse 
moči usmerili v zagotavljanje likvidnosti društva in ohranitev zaposlitve ter plač 18 zaposlenih v 
času, ko so prihodki društva upadli praktično na ničlo. Kljub prepovedi opravljanja dejavnosti, 
kjer prihaja do osebnega stika, smo za člane in kooperante ohranili delovanje prek telefona ali 
elektronske pošte, na ta način pa smo ohranili tudi delovanje informacijskega centra ter redno 
ažurirali spletne strani in družbena omrežja ter obveščali goste in člane. 

Na srečo smo v Bohinju, vsaj po uradnih podatkih, zaenkrat dobro prebrodili prvi val okužb, saj 
nismo imeli evidentirane niti ene. Kljub temu pa bodo posledice covida-19 za turistično panogo 
letos izjemno hude. Žal bo Turistično društvo Bohinj po prvih ocenah zaradi virusa in sprejetih 
ukrepov ob dober milijon evrov prihodkov, kar pomeni, da bomo morali prilagoditi tudi odhodke 
in s tem naše delovanje. V želji, da bi ohranili čim več dogodkov in prireditev (ob tem, da smo 
odvisni od epidemiološke situacije in s tem povezanih prepovedi zbiranja), bomo zaenkrat od-
povedali samo največje prireditve v juliju in avgustu, večino manjših in finančno nezahtevnih pa 
bomo izvedli. Več o prireditvah pišemo na naslednjih straneh. Poskusili bomo ohraniti tudi vse 
naše ostale dejavnosti, le da bodo morda izvedene v manjšem obsegu oziroma bodo prilagoje-
ne. Naredili bomo vse, da bi bile posledice virusa za Bohinj in turizem čim manjše. Naši zaposleni 
se bodo še toliko bolj angažirali, da prikažemo Bohinj kot varno in zdravo destinacijo, kamor je 
letos še posebej vredno priti. Ne želimo zanemariti tudi naše društvene dejavnosti, zato vabimo 
vse člane k čim večji angažiranosti in tudi k posredovanju idej in predlogov za to dejavnost.

Ker si želimo biti lomilci krize, nameravamo v letošnjem letu kljub vsemu pričeti z rekonstrukcijo 
gostilne Danica, ki bi potem znova odprla vrata v začetku maja prihodnje leto. Projekt, na katere-
ga bomo po mojem mnenju vsi skupaj lahko ponosni, bomo podrobneje predstavili na občnem 
zboru, kamor ste vsi člani vljudno vabljeni. 

Čas krize je vedno tudi priložnost za pogumne in uspešne. Zato me veseli, da lahko na tem mestu 
seznanim člane, da je upravni odbor društva na zadnji seji 9. junija soglasno potrdil predlog, da 
občnemu zboru predlaga ustanovitev podjetja – družbe z omejeno odgovornostjo (d. o. o.), ki 
bo v 100-odstotni lasti društva in na katero bi postopno prenesli nekatere pridobitne dejavnosti 
društva. Po mojem mnenju gre za eno najpomembnejših odločitev, ki bo omogočila nadaljnji 
razvoj in boljše delovanje društva, ki se bo v prihodnosti tako lažje in bolj fokusirano posvetilo 
društveni dejavnosti. Podjetje pa bo poskrbelo za optimalno delovanje pridobitnih dejavno-
sti, ki bodo dolgoročno omogočile društvu kakovostno delo na društvenih dejavnostih. Tudi ta 
predlog bo z razlogi za takšno odločitev podrobno predstavljen na občnem zboru.

Za izvedbo prej navedenih projektov potrebujemo zaupanje članstva, zato se vidimo na občnem 
zboru z željo, da iz krize izidemo močnejši! Lep pozdrav in ostanite zdravi!

    

    S spoštovanjem!
 

     Boštjan Mencinger
     Predsednik TD Bohinj
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Kar nekaj časa je preteklo od zadnje izdaje časopisa »Pri 

nas doma«, ki je izšel decembra 2019, in v TD Bohinj 

smo kljub kasneje razglašeni epidemiji  koronavirusa 

SARS-CoV-2 (covid-19) opravili kar precej dela. V nada-

ljevanju si preberite, kaj vse smo kljub situaciji uspeli 

izpeljati.

 Izvedene prireditve 

Letos nam zima do februarja ni bila naklonjena, zato 

smo se za letošnji zimski pustni B.O.FEjST v Turističnem 

društvu Bohinj dobro pripravili. Bohinjskim otrokom in 

obiskovalcem  smo pripravili nepozaben zimski pustni 

dan na predzadnji dan gorenjskih počitnic. 

Rajanje je bilo popolno, saj smo zelo obogatili naš pro-

gram. Otroci so se lahko preizkušali v hokeju, paintballu, 

curlingu in drsali na drsališču. Veselje je bilo neizmerno, 

ko smo s Soriške planine navozili velik kup snega, kjer 

so v zimskih radostih uživali predvsem najmlajši otro-

ci. Hokejska kluba Klub HKMK Bled (Hokejska šola Rudi 

Hiti) in HDD Bled sta obiskovalcem predstavila pravo 

napeto hokejsko tekmo, umetnostne drsalke iz drsalne-

ga kluba Labod Bled pa pravo drsalno predstavo. 

Dve gledališki predstavi sta poželi ogromno zanimanja, 

prav tako tudi brezplačni krofi, ki jih je lačnim maška-

ram delila kravica Fejstka. Dan smo zaključili na edin-

stven način, saj je umetnik Miro Rosamundo pred vsem 

obiskovalci iz ledu z motorno žago izklesal pravo ledeno 

skulpturo. 

Veseli smo bili velikega obiska prireditve in tudi ogrom-

no izvirnih pustnih mask. Zimske dogodivščine, ki smo 

jih pripravili na prizorišču, so bile odlično sprejete, kar 

je še en dokaz, da predvsem mlajši hrepenijo po snežnih 

radostih.

Pregled opravljenega dela  
od prejšnje številke

 Potopisna predavanja v gostilni  
 Danica 
V gostilni Danica smo v mesecu januarju izvedli zanimivo 

potopisno predavanje o Nepalu in Anapurni, ki nam je po 

svojih izkušnjah opisala gorska reševalka, učiteljica in ljubi-

teljica fotografije, Mojca Odar. V prijetnem vzdušju gostilne 

Danica se je na predavanju zvrstilo lepo število poslušalcev. 

 Izvedba delavnic 

Strokovna delavnica »Kaj prepriča 
današnjega gosta«

V marcu smo v Kulturnem domu Stara Fužina izvedli 

strokovno delavnico z naslovom » Kaj prepriča današ-

njega gosta«. Strokovno delavnico sta vodili dr. Jana Vil-

man Proje ter Sonja Stanovič, gospodinja iz Višje šole za 

turizem in gostinstvo Bled. Izjemno zanimiva strokovna 

delavnica, ki je trajala dobri dve uri in je bila za udele-

žence brezplačna, nam je prinesla veliko spoznanj o delu 

z gosti. 

 Zimski B.O. FEjST 
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Zanimalo nas je, kaj vse privlači goste, da rezervirajo 

prav našo nastanitev. Spoznali smo, da ni odločilna le 

cena in lokacija, današnjega popotnika prepričajo avten-

tična zgodba, velikost in notranja oprema, videz kopal-

nice, strokovno posnete fotografije dejanskega stanja in 

način promocije ter seveda čistoča ter toplina gostitelja. 

Predstavitvi predavateljic sta bili zelo nazorno slikovno 

podprti z zanimivimi praktičnimi primeri. Sonja Stanovič 

nas je na koncu obdarila s čudežnimi čistilnimi gobicami 

in nas podučila, da za temeljito čiščenje ne potrebujemo 

obilo dragih čistil, učinkovito lahko čistimo tudi z okolju 

prijaznimi čistili.  

Na žalost se je v zraku že čutil strah pred prihajajočim 

koronavirusom in predavanje ni bilo dobro obiskano. Ker 

pa so vsebine predavanja izjemno zanimive, smo v TD 

Bohinj odločeni, da bomo tovrstno predavanje pripravili 

še enkrat ob primernejšem času.

 Promocije in udeležbe na sejmih 

V Turističnem društvu Bohinj smo takoj po novem letu 

pričeli z aktivnim sodelovanjem na sejmih v sklopu TOP 

5 kampi v Julijskih Alpah oziroma Best Campsites of the 

Julian Alps, kjer smo promovirali kamp Danica in osta-

le kampe, s katerimi se predstavljamo pod to zvenečo 

znamko (poleg so še Kamp Bled, Kamp Šobec, Kamp 

Špik, Kamp Koren). Za promocijo kampa kot tudi osta-

lih dejavnosti Turističnega društva smo pripravili različ-

ne letake, kataloge in ponudbe, predstavili pa smo tudi 

nove destinacijske kataloge.

V mesecu januarju smo se udeležili sejmov Vakantiebe-

urs Utrecht na Nizozemskem, CMT Stuttgart v Nemčiji, 

Caravana Leeuwarden na Nizozemskem, Vakantiesalon 

Antwerpen v Belgiji, predstavili pa smo se tudi na sejmu 

BBV Trade Fairs v Brnu na Češkem. Tako kot vsako leto 

smo se tudi letos udeležili sejma Alpe Adria v Ljubljani. 

Februarja smo se udeležili še sejmov IMTM Tel Aviv v Iz-

raelu, World and Region Fair Prague na Češkem, F.R.E.E 

Muenchen v Nemčiji ter Reisen + Camping v Essnu v 

Nemčiji. Izvedli smo še nekatere manjše promocijske ak-

cije. Občutki po obiskanih sejmih so bili dobri, obisko-

valce je naša destinacija zelo zanimala in smo bili zelo 

optimistični, da je pred nami še ena uspešna turistična 

sezona. Na žalost nam je epidemija covid-19 dodobra 

prekrižala letošnje načrte za še eno rekordno turistično 

sezono, vendar bo potreben ogromen trud ter tudi čas, 

da bomo videli dejanske rezultate letošnje situacije. 

 Delovanje TD Bohinj v času 
 razglašene karantene 

Kot je znano, je minister za zdravje z veljavnostjo dne  

12. 3. 2010 izdal Odredbo o razglasitvi epidemije nalezlji-

ve bolezni SARS-CoV-2 (covid-19) na območju Republike 

Slovenije. Z namenom zajezitve covida-19 so bili sprejeti 

številni ukrepi, ki so v največji možni meri omejili javno 

življenje in javno zbiranje ljudi v naši državi.  

Zaprli smo vse svoje dejavnosti in dežurali

V TD Bohinj smo že 12. 3. 2020 na podlagi vseh razpolo-

žljivih informacij zaprli turističnoinformacijski center na 

Ribčevem Lazu in trgovino s spominki, kamp Danica in 

gostilno Danica in s 16. 3. 2020 zaprli tudi dostop do sla-

pa Savice. Z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in 

prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Slo-

veniji, ki je začel veljati 16. 3. 2020, je Vlada Republike Slo-

venije začasno prepovedala ponujanje in prodajo blaga in 

 Strokovna delavnica. 
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storitev neposredno potrošnikom, pri čemer je v odloku 

primeroma izpostavila prepoved opravljanja nastanitve-

nih, gostinskih, športno rekreacijskih in kulturnih stori-

tev, tj. storitev, ki predstavljajo pretežni, to je 99-% delež 

naših prihodkov. Posledično smo že z dnem 13. 3. 2020 

skoraj v celoti prenehali poslovati, kar je predstavljalo za 

naše društvo, ki je imelo na ta dan sklenjene pogodbe o 

zaposlitvi z 18 zaposlenimi, katastrofalno gospodarsko in 

finančno situacijo.

Od 13. 3. 2020 naprej je opravljal dežurno službo en sam 

delavec v TIC-u in recepciji, ki je bil dosegljiv po telefonu 

in elektronski pošti, vsi ostali zaposleni pa niso delali, saj 

narava njihovega dela zahteva neposreden stik z ljudmi, ki 

je bil z odlokom prepovedan (npr. receptorji v turističnoin-

formacijskem centru, kuharji in natakarji v gostilni Danica, 

prodajalec vstopnic za pristojbino za pot do slapa Savica). 

Z našimi zaposlenimi smo se ob začetku epidemije na pod-

lagi informacij, ki so bile tedaj razpoložljive, dogovorili, da 

najprej izkoristijo presežek opravljenih ur v letu 2019 in ne-

izkoriščen letni dopust iz leta 2019. Prav tako smo se z nji-

hovo privolitvijo dogovorili, da bo vsak izkoristil do 10 dni 

letošnjega letnega dopusta. Ker je država v okviru Zakona 

o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epi-

demije covida-19 zagotovila nadomestila za delavce, smo 

jih s 1. 4. 2020 napotili na začasno čakanje na delo, kot je to 

urejeno v 137. členu Zakona o delovnih razmerjih.

 

 Kaj se je od sredine marca dalje 
 dogajalo v TD Bohinj? 

Ker prvi predlogi ukrepov niso vključevali društev, je bilo 

prve tedne največ naporov vloženih v pojasnjevanja na Go-

spodarski zbornici Slovenije, Ministrstvu za gospodarstvo, 

Ministrstvu za delo in družino, na Turistični zvezi Slovenije, 

drugim turističnim društvom, znancem in prijateljem ter 

ostalim glede naše problematike. Nemalo energije smo 

 Utrinek s sejma v Stuttgartu. 
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porabili, da smo jim objasnili, s čim se v TD Bohinj ukvarja-

mo, kakšne rezultate dosegamo, koliko imamo zaposlenih. 

Obrazložiti smo morali, smo dejansko izgubili 100 % naših 

prihodkov. Po že tako zeleni zimi je tako kot vse tudi TD Bo-

hinj doletela nepričakovana situacija. Vedeli smo, da nas 

bodo doletele likvidnostne težave, manjšanje investicij, 

zaposlenih in tako dalje. Prosili smo, da pri ukrepih pomoči 

prek nove zakonodaje, ki se je sprejemala, ne pozabijo na 

društva, da bomo lahko tudi v TD Bohinj prejeli kakšno ob-

liko pomoči oziroma olajšavo. Brez možnosti za pomoč TD 

Bohinj ne bi preživelo zaradi navedenih razmer. Po težkih in 

vztrajnih naporih je uspelo, da so bila tudi nekatera društva 

uspešno vključena v določene ukrepe.

Potem so sledili varčevalni ukrepi na vseh ravneh. Pre-

kinili smo najem preprog v gostilni, najem straniščnih 

kabin pri slapu Savici, fotokopirnih in tiskalnih strojev, 

prispevke za SAZAS in IPF, uvedli smo spletno prodajo 

blaga v trgovini, oddali vlogo na FURS za odlog plačila 

DDPO, akontacije dohodnine, zaposlenim izdali sklepe o 

začasnem čakanju na delo in jim s tem zagotovili 80 % 

plače, ki je bila pokrita s pomočjo državnih subvencij. 

Odleglo nam je, da nam ni bilo treba nikogar odpustiti. 

Zaradi vsega navedenega smo občni zbor prestavili za 

nedoločen čas, odpovedane pa so bile tudi prireditve 

Turizmijada, pomladni Bo fejst, pohod k slapu Savica, 

Alpski večer in srečanje družin v mesecu juniju. 

Kljub situaciji smo izvedli in zbirali naročila za rože, ki so 

se prodajale v maju. Veseli nas, da kljub situaciji Bohinj 

krasi več kot 6.000 sadik balkonskega cvetja. 

Sobodajalce smo sproti obveščali o situaciji. Da bi obdržali 

goste in prejeli čim manj odpovedi rezervacij, smo predla-

gali, naj goste povabijo, da premislijo o možnosti korišče-

nja njihove akontacije v drugih terminih. Vrednosti njihove 

vplačane akontacije bi dodali še 10 % vrednosti, rok kori-

ščenja pa podaljšali na 2 leti. Priporočili smo, da cen na-

mestitev ne spuščajo, kar je podprla tudi skupnost Julijskih 

Alp oziroma je bilo njihovo temeljno stališče, da se cen na-

stanitev ne niža.  

Hkrati pa smo se v aprilu ob vsem lepem vremenu prip-

ravljali na začetek dela. Prihajale so vedno bolj spodbud-

ne informacije o manjšanju okužb in to nam je dalo upa-

nje, da smo očistili kamp in sanitarni blok za čas, ko bomo 

lahko odprli vrata in pričeli s poslovanjem. Vsa delovna 

mesta smo opremili s priporočenimi varnostnimi ukrepi 

(pleksi steklo, maske, razkuževalniki pri vhodih, opozori-

la in drugi varnostni ukrepi) ter čakali na možnost odprtja 

poslovanja. Tako smo 2. 5. 2020 prvič po razglašeni epi-

demiji spet omogočili ogled slapa Savice, 5. 5. 2020 smo 

odprli vrata TIC-a in recepcije, kasneje gostilne Danica in 

nazadnje tudi kampa Danica ter sob. Že na prvi dan od-

prtja kampa so nas obiskali gostje, ki bodo z nami ostali 

celo poletje. 

 Novosti v kampu Danica**** 

V spomladanskem času smo očistili kamp. Čiščenja smo se 

zaposleni v TD Bohinj lotili prostovoljno. Kjer je bilo pot-

rebno, smo posadili še nekaj dodatnih dreves, posejali in 

vsakodnevno pa smo zalivali travo v kampu. Uredili smo 

teraso v zahodnem delu kampa. Prav tako smo zaposleni 

prostovoljno generalno očistili in pripravili za delovanje vse 

tri sanitarne bloke. 

V vzhodnem delu kampa smo na novo uredili parcele in ta 

del kampa poimenovali cona C. Trenutno še urejamo table, 

zloženke, cenike in drugo potrebno gradivo. 

Skupaj z Občino Bohinj smo s pomočjo sodobne tehnologi-

je nadaljevali z idejnim projektom OPPN za območje Danica 

ter urejali tudi arhitekturno oblikovanje za kamp.

Pastirjeva dežela v kampu Danica

V TD Bohinj in kampu Danica globoko spoštujemo tradici-

jo Bohinja. Ponosni smo na to, da so v Bohinju še žive pla-

nine, kjer pridelujejo sir, skuto in druge mlečne dobrote. 

Prikaz tradicije smo v poletnih animacijah za goste kampa 

vključevali tudi v naše vsakoletne animacijske programe, 

taka je bila npr. predstavitev sirarstva, ki smo jo izvajali  

skupaj z lokalnim sirarjem. Predstavitve tradicije in avtoh-
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 Pastirjeva dežela. 

tonosti Bohinja pa vključujemo tudi v druga naša sporo-

čila v kampu. Še zlasti spoštujemo avtohtone cvetlice. Te 

bodo gosti kampa našli prav povsod v naših sporočilih, če 

ne drugje, pa jih bodo lahko opazovali v naravnem bota-

ničnem vrtu, ki je tik ob kampu.

V želji, da bi s tradicijo Bohinja seznanili tudi goste kam-

pa, smo pred kratkim v kampu Danica postavili Pastirjevo 

deželo. Ideja o Pastirjevi deželi se je rodila v Turističnem 

društvu Bohinj, skulpture pa je iz slovenskega hrastovega 

lesa izdelal Marko Grašič. V Pastirjevi deželi so se na majh-

nem kotičku ob otroških igralih pri Savi Bohinjki zbrali pri-

jatelji s planin, ki so se znašli na tem mestu zato, da bi 

velike in male obiskovalce kampa seznanili z dolgoletno 

tradicijo Bohinja. Lesene skulpture pastirčka, pastirice, 

sirarja, pastirja s krošnjo, kravice, telička, ovce, zajčka 

in koze so gostom kampa na voljo, da jih spoznajo. Na 

tabli pred Pastirjevo deželo bodo lahko tudi prebrali, kaj 

v planinah je njihova naloga. Če pa želijo gosti pastirsko 

življenje videti tudi v resnici, je Pastirjeva dežela prvo 

povabilo  k obisku tradicionalnega Kravjega bala in Pra-

znika sira in vina v Bohinju, ki ju običajno organiziramo 

tretji vikend v septembru.
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Poslovanje Turističnega društva Bohinj

Prvotni načrt za leto 2020 smo zaradi epidemije covida-19 popravili v skladu 

s trenutnimi pričakovanji in ga potrdili na seji upravnega odbora 9. 6. 2020. 

Pričakujemo okvirno milijon evrov manj prihodkov, kljub temu pa bomo 

poizkušali doseči pozitivni poslovni izid.

Število nočitev v kampu Danica
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ter obiskovalce, da smeti odlagajo v za to primerne koše 

ter jih na sprehodih v naravi odnesejo s seboj. 

Vsako onesnaževanje, najsi bo to neustrezno odlaganje 

odpadkov ali druge oblike onesnaževanja, ima lahko po-

sledice tako za lokalno okolje kot tudi na globalni ravni. 

Če želimo ohraniti zemljo, zrak in vodo čiste in neone-

snažene, lahko vsak posameznik s svojim ravnanjem in 

dejanji prispeva k doseganju cilja zdravega in varnega 

okolja. 

Udeležba na čistilni akciji je vsako leto zelo dobra, kar 

nam dokazuje, da se Bohinjci zavedamo pomena čistega 

in zdravega okolja in tako dokažemo, da nam ni vsee-

no, v kakšnem kraju živimo. Čistilne akcije, kot jih že več 

let zapored izvajamo v Bohinju, pomembno prispevajo 

k razmišljanju in zavedanju ljudi o pomenu ustreznega 

ravnanja z odpadki.

 Čistilna akcija »Prijatelji, 
 očistimo Bohinj!« 

V soboto, 16. 5. 2020, smo v sodelovanju z drugimi društvi 

znova organizirali vsakoletno čistilno akcijo na območju 

Bohinja. Čistilna akcija je potekala nekoliko kasneje kot 

smo vajeni, zato je bila trava po travnikih in pašnikih 

že visoka, rastje je polno pognalo in smeti ob poteh so 

bile manj vidne. Vendar smo veseli, da smo kljub trenu-

tnim razmeram izpeljali čistilno akcijo ter se je udeležili 

v tolikšnem številu. Akcije se je udeležilo približno 550 

udeležencev, ki so čistili v manjših skupinah po različnih 

delih Bohinja. Pri čistilni akciji so poleg drugih prosto-

voljcev sodelovali člani iz približno štiridesetih športnih, 

kulturnih, gasilskih, lovskih, moto, ribiških, planinskih in 

drugih društev, klubov, skupnosti in organiziranih sku-

pin, nekateri ponudniki športnih in rekreativnih storitev. 

Veseli smo, da se je akcije udeležilo kar nekaj podjetij 

oziroma izvajalcev športnih ter nastanitvenih aktivnosti 

ter posamezniki, občani in družine. 

Očistili smo več kot 95 km sprehajalnih poti, cest ali 

kolesarskih stez, več zelenic, lovišč, plezališč, bregove 

Save Bohinjke in Mostnice, obalo jezera, več športnih 

centrov, parke in naselja. Dokazali smo, da nam ni vsee-

no, v kakšnem kraju živimo, in da nas je mnogo takih, ki 

želimo naše okolje ohranjati čisto in zdravo. V današnjih 

dneh je stopnja ozaveščanja ter informiranja o odlaga-

nju ter ločevanju odpadkov precej višja kot v preteklosti. 

Veliko se nas zaveda pomena varovanja našega okolja, 

kamor sodi tudi preprečevanje onesnaženja tal, vode in 

zraka z ustreznim odlaganjem ter ločevanjem odpadkov. 

Vsi vemo, da ovitek ali papirček ne sodita na tla, ampak 

v koš za smeti. Kljub ozaveščenosti mladih in starejših 

prebivalcev pa vsako leto še vedno opažamo kar nekaj 

odpadne embalaže, smeti, tudi cigaretnih ogorkov ob 

poteh, cestah in podobno. Zato prosimo vse prebivalce 

Društvene dejavnosti

 Čistilna akcija. 
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so otroci pripravili odlične pustne dobrote pod vod-

stvom mentoric Nikice Zorč in Mojce Rozman.

• Na občnem zboru aprila 2019 smo sprejeli spremem-

be statuta, tj. Pravil o delu in organizaciji Turističnega 

društva Bohinj, spremembe Poslovnika o delu Občnega 

zbora in Pravil o volitvah v organe Turističnega društva 

Bohinj.

• Vsako leto zbiramo naročila balkonskih sadik za naše 

člane. Tako so naši balkoni vsako leto polepšani z več 

kot 6.000 rožami, ki jih dostavimo v Bohinj. Za takšno 

količino rož se dogovorimo tudi za ugodnejšo ceno. 

Letos je bil to še poseben izziv, saj do sredine aprila 

zaradi situacije nismo vedeli, ali bomo smeli zbrati na-

ročila in potem razdeljevati rože. Tik pred zdajci so se 

vladni ukrepi omilili in lahko smo izvedli to možnost za 

naše člane. Zaradi večje varnosti smo rože delili zunaj, 

pred dvorano Danica. Izkazalo se je, da je ta kraj bolj 

primeren za takšno akcijo. Več je prostora, prometna 

ureditev je lažja, prodajalci in prevzemniki rož so imeli 

zagotovljeno varnostno razdaljo med ljudmi, kot je pri-

poročal NIJZ.

• Sobodajalce sproti obveščamo o novostih in vseh pot-

rebnih predpisih na področju oddajanja nastanitev. 

V letu 2019 smo samo za promocijo sobodajalcev in 

kooperantov na sejmih, v katalogih, paketih, oglasih, 

na socialnih omrežjih in drugih promocijskih akcijah 

namenili 50.000 EUR, za postavitev nove spletne stra-

ni, na kateri ste predstavljeni vsi sobodajalci in drugi 

ponudniki nastanitev v Bohinju, pa smo v dveh letih in-

vestirali 45.000 EUR. 

• Sobodajalcem v okviru pogodbe o sodelovanju zagota-

vljamo vsa receptorska dela, ki jih opravimo za gosta 

ob prihodu in odhodu v namestitvene objekte (prenos 

ključev, celovito informiranje tako o sami namestitvi 

• Z namenom spodbujanja angažiranosti mladih v dru-

štvu smo na osnovnošolce lokalne šole naslovili po-

budo za sodelovanje pri vodenju sobotnih prireditev 

Pozdrav Triglavu. Odziv je bil zadovoljiv, širša javnost 

je mlade povezovalce zelo dobro sprejela.

• Vsako leto prisluhnemo željam in predlogom naših 

članov po izobraževalnih vsebinah. Letos smo raz-

pisali začetni tečaj angleščine in nemščine na temo 

turizma. Za osebno rast članov smo organizirali de-

lavnice možganska aerobika, izdelovanje nakita in 

adventnih venčkov.

• Spomladi 2019 smo izvedli ekskurzijo za člane na 

temo »Kaj vse nudi Bohinj«. 

• Z veseljem smo podprli akcijo »Gorenjski nagelj na 

naše balkone«. Z gorenjskimi nageljni smo opremili 

tudi gostilno Danica in recepcijo kampa Danica.

• Člani Komisije za okolje vsako leto iščejo zanimive 

posebnosti Bohinja v okviru akcije Biserčki Bohinja. V 

letu 2019 je komisija v okviru nagrajevanja vzorno in 

pravilno urejenih kapelic na območju Bohinja povabi-

la k sodelovanju strokovnjake Zgodovinskega društva 

Žige Zoisa in Zavoda za kulturno dediščino Kranj.

• Na 49. srečanju gorenjskih turističnih delavcev so na 

naš predlog prejeli priznanja skrbniki živih planin, 

kjer še izdelujejo sir. To so bile planine Zadnji Vo-

gel, Krstenica, Laz, Velo polje, Konjščica, Javornik in 

Uskovnica.

• Skupaj z Društvom upokojencev Bohinj smo sodelo-

vali pri organizaciji prevozov starejših občanov z e-av-

tom.

• Spomladi 2020 je bila organizirana in izvedena kulina-

rična delavnica v lokalni osnovni šoli, v okviru katere 

Društvene dejavnosti in poročilo 
dela za leti  2019 in 2020

Mojca Šiljar
Cross-Out

Mojca Šiljar
Inserted Text
35.000
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kot o vseh dogajanjih v Bohinju ipd.), celotno admini-

strativno obdelavo, ki vključuje poročanje pristojnim 

organom, pripravo obračuna namestitve z izračunom 

vseh davkov, ki ste jih dolžni poravnati, ter obvešča-

nje o zakonskih spremembah, ki se nanašajo na po-

slovanje vseh ponudnikov namestitev in organizira-

nje izobraževanj za ponudnike namestitev. 

• Na področju organiziranja prireditev v letu 2019 smo 

se osredotočili na nadgradnjo tradicionalnih priredi-

tev (Kmečka ohcet, Kresna noč in Kravji bal), in sicer 

z dejavnostmi, s katerimi smo želeli povečati njihovo 

prepoznavnost. Veseli nas, da so obiskovalci odlično 

sprejeli spremembe, ki smo jih uvedli pri Kresni noči, 

vključno s preimenovanjem v Bohinjsko noč, predvsem 

pa so pozdravili nadomestitev ognjemeta z lasersko 

predstavo, s čimer smo naredili korak k ozaveščenosti 

o negativnih učinkih ognjemeta, ter predvsem k ohra-

njanju okolja. Skupaj z ostalimi deležniki smo zagoto-

vili organizirane javne prevoze obiskovalcev prireditev, 

kar je bilo odlično sprejeto in imelo pozitivne posledice 

za naš kraj, zaradi česar bomo s takšno prakso nada-

ljevali. V okviru organizacije novejše prireditve Praznik 

sira in vina smo poudarili kakovost in pridelavo kako-

vostnih sirov Bohinja ter sirov in vin z drugih delov Slo-

venije. Za stroške prireditev, kamor sodijo materialni 

stroški prireditev, stroški storitev (npr. nastopajoči, 

najem odrov in stojnic, ozvočenja in druge potrebne 

opreme), stroški dela in drugi stroški, smo porabili 

12,4 % vseh prihodkov, ki smo jih ustvarili s pridobit-

nimi dejavnostmi leta 2019. Podrobno poročilo o pri-

reditvah za leto 2019 je članom dosegljivo na sedežu 

društva.

 

Povabilo  

Vse člane vabimo, da sporočijo, kaj pogrešajo v 
okviru društvene dejavnosti, kakšne delavnice 
in tečaje predlagate za prihodnjo izvedbo v ok-
viru TD Bohinj. Seveda ste vabljeni tudi vsi, ki 
imate določena znanja in veščine ter bi jih bili 
pripravljeni deliti s člani TD Bohinj.

 Kuharska delavnica v OŠ dr. Janeza Mencingerja. 
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projektiranje
svetovanje
inženiring id.št. IZS 1841

 Načrtovano pročelje nove gostline Danica. 

 Predstavitev projekta »Gostilna 
 Danica« 

Gostilna Danica je pomemben dejavnik v ponudbi kam-

pa Danica in tudi v ponudbi destinacije Bohinj. V tej 

fazi je prepotrebna celovite prenove. V letošnji jeseni 

je predviden začetek gradbenih del na objektu gostilne 

Danica. V sodelovanju z delovno skupino smo pripravili 

izhodišča za zgodbo nove gostilne s prenočišči.

V strategijo smo vključili vrednote, vizijo in poslanstvo, 

ki gradi vezi in povezuje gostilno Danica, ki jo upravlja 

Turistično društvo Bohinj, v referenčni primer dobre 

prakse delovanja v lokalnem okolju in soustvarjanja od-

govornega trajnostnega turizma.

V okviru strategije smo predstavili idejna izhodišča, ki 

se ukvarjajo z vprašanjem kakšna naj bo gostilna s pre-

nočišči Danica. Kakšna bo njena zunanjost, ambient, 

Investicije

kakšna bo pogostitev in na kakšen način bo organizirano 

delo – vse z namenom, da gostilna s prenočišči Danica ne 

obstane kot gostilna ob kampu, ampak Bohinjcem prijetna 

domačna gostilna. 

Objekt bo opremljen z veliko sodobno kuhinjo, restavracija 

bo imela 50 sedežev v notranjosti in 43 dodatnih sedežev na 

terasi oziroma zimskem vrtu. Prav zimski vrt s kaminom bo 

še posebej poudaril pridih domačnosti v zgodnjih spomla-

danskih dneh, v prečudovitih pogledih na južne bohinjske 

gore, ob skodelici toplega čaja in okusni hrani ali nepozabni 

sladici. 

V zgornjih nadstropjih bodo družinske sobe za prenočevanje 

za 20 oseb, tako bo  gostilna postala gostišče. Prav v času 

nastajanja tega glasila tečejo postopki izbire izvajalcev grad-

benih del, opreme kuhinje in opreme sob ter restavracije. 

Projekt je ocenjen na več kot 1,2 milijona evrov. Za izvedbo 

tako velike investicije se bo moralo TD Bohinj tudi zadolžiti.



13

 Turistični boni 

Kot pomoč turizmu pri odpravi negativnih posledic 

epidemije covida-19 bo vsak slovenski državljan pre-

jel turistični bon, ki ga bo namenil za koriščenje svoje-

ga dopusta. Turistični bon bodo prejeli vsi, ki so na dan  

13. 3. 2020 imeli stalno prebivališče v Republiki Sloveni-

ji. Polnoletne osebe oz. osebe, ki bodo v letošnjem letu 

dopolnile 18 let, bodo prejele turistični bon v vrednosti 

200 EUR. Mladoletne osebe bodo prejele turistični bon v 

vrednosti 50 EUR. Turistični bon ni obdavčen in od bona 

se ne plača dohodnina.   

Turistični bon se bo lahko koristil pri ponudnikih, ki so 

registrirani v Republiki Sloveniji, in so bili na dan 13. 3. 

2020 vpisani v register nastanitvenih obratov AJPES. 

Turistični bon bodo gosti lahko koristili le za nastanitev 

ali za nastanitev z zajtrkom v hotelih, sobah, apartma-

jih, kampih, planinskih domovih in turističnih kmeti-

jah. Razne paketne ponudbe ali turistični aranžmaji ne 

bodo prišli v poštev. Prav tako izplačilo bona v gotovini 

ne bo možno. Ponudnik storitve bo uveljavljal izplačilo 

vrednosti bona pri informacijskem sistemu FURS, kjer 

bo vpisan boj kot dobroimetje v korist upravičenca. 

Turistični bon bo deljiv, kar pomeni, da ga gost lahko 

unovči v večkratnem znesku. 

Turistični bon, ki se bo glasil na mladoletnega otroka 

ali polnoletno osebo, ki ima skrbnika, na podlagi izjave 

unovčijo zanj starši oziroma zakoniti zastopnik ali druga 

oseba, h kateri je mladoletni upravičenec z odločbo pri-

stojnega organa zaupan v varstvo in vzgojo.

Turistični bon bo prenosljiv med upravičenčevimi soro-

dniki v ravni vrsti do drugega kolena (stari starši, starši, 

otroci, otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja, 

Informacije za  
sobodajalce

vnuki), zakonci, zunajzakonskimi partnerji, partnerji v 

sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ter med otro-

ci in njihovimi zakonitimi zastopniki, če to niso njihovi 

starši. Turistični bon se ne deduje.

V primeru plačila storitve s turističnim bonom ponudnik 

storitve za istovrstno storitev ne sme zaračunavati višje 

cene, kot v primeru plačila z drugimi plačilnimi sredstvi. 

Turistični bon se mora unovčiti do 31. 12. 2020, na voljo 

pa bo od 19. 6. 2020.  

V primeru, da pride do kršitve, lahko sami kot gost ali kot 

gostitelj podate ustrezno prijavo. Nadzor nad turistični-

mi boni in koriščenjem izvaja Tržni inšpektorat Republike 

Slovenije. Več informacij o turističnih bonih dobite v in-

focentru TD Bohinj.

 Nagovor k celoletni prijavi 
 dejavnosti 

Sobodajalce, ki svoje nastanitve oddajajo le občasno, 

obveščamo, da smo se vezano na zadevo »Oglaševanje 

sobodajalcev« v povezavi z določbami Zakona o prepre-

čevanju dela in zaposlovanja na črno, obrnili na Finanč-

no upravo republike Slovenije (FURS).

V davčne obveznosti izvajalcev dejavnosti oddajanja ne-

premičnin v turistične namene je vključeno tudi oglaše-

vanje vaših nepremičnin na naši spletni strani www.tdbo-

hinj.si, na Booking.com, v Airbnb, katalogih in na drugih 

spletnih platformah. 

Iz odgovora FURS smo razbrali, da

• je oglaševanje za sobodajalce, ki so zaprli dejavnost 

oziroma v času oglaševanja nimajo priglašene dejav-

nosti, oglaševanje nedovoljeno. 
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Zato vas vse sobodajalce naprošamo, da ob ponovnem 

odprtju dejavnosti te v prihodnosti več ne zapirate. Le 

tako bomo vaše kapacitete lahko ustrezno oglaševali 

prek celega leta. Več informacij o celoletni prijavi dejav-

nosti dobite v infocentru TD Bohinj. 

 Potovalni standardi slovenskega 
 turizma 

Slovenska turistična organizacija je pripravila potovalne 

standarde v turizmu. Znak GREEN&SAFE označuje in po-

udarja visoke higienske standarde in protokole ter pripo-

ročila za turistične ponudnike in destinacije. 

Priročnik združuje higienske standarde, ukrepe in pri-

poročila NIJZ za turistično panogo, priložnosti, ki jih kot 

zelena, aktivna in zdrava destinacija lahko izkoristimo v 

tem času, ko so turisti bolj pozorni na varnost in komu-

nikacijska orodja, ki izpostavljajo 10 ključnih vsebin, pri-

mernih za uporabo v vaših komunikacijah. 

Priročnik «Odgovorni potovalni standardi slovenskega  

turizma» si lahko prenesete na naši spletni strani:  

tdbohinj.si/vizitka-drustva/aktivnosti-za-clane/.

Vaše rezervacije 

V zadnjem času v TD Bohinj beležimo povečano 
povpraševanje domačih gostov, kar lahko pri-
pisujemo turističnim bonom, ki jih je Vlada RS 
namenila za pomoč gospodarstvu. Zaradi po-
rasta neposrednega povpraševanja prek naše 
spletne strani www.tdbohinj.si je zato še toliko 
bolj pomembno, da nam sobodajalci redno 
sporočate lastne rezervacije in omejitve, ki jih 
želite izzpostaviti na strani. Le tako bo ponud-
ba prostih kapacitet ažurna, kar bo omogočilo 
hitrejše in enostavnejše rezervacije. 

Obveščamo vas, da zaradi nejasnosti situacije, s 

katero se trenutno soočamo, vse podane infor-

macije v  članku »Informacije za sobodajalce« 

veljajo na dan 11. 6. 2020. 
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 Pridruži se nam in postani 
 član društva 

Z včlanitvijo v Turistično društvo Bohinj boste člani imeli 

možnost udeležbe na raznih ugodnih tečajih, delavnicah, 

in zanimivih društvenih izletih, ki jih organiziramo 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 celo-

ti dostopni na spletni strani www.tdbohinj.si/aktivnosti 

za člane, kjer najdete tudi pristopno izjavo. Izpolnite jo in 

jo pošljite po pošti na naš naslov, z našo pomočjo pa jo 

lahko izpolnite tudi osebno na sedežu TD Bohinj na Rib-

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

 Ugodnosti za člane 

Za člane pripravljamo različne aktivnosti, med katerimi 

je vsakoletna 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 12. do 13. 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

Vabilo na občni zbor 

Turistično društvo Bohinj vabi na redni letni 
občni zbor, ki bo 19. 6. 2020 ob 18:30 v dvorani 
Danica. Po predstavitvi našega dela v preteklem 
letu in smelih načrtih v prihodnje bomo večer 
zaključili ob prijetnem druženju ob toplo hlad-
nem bifeju.

Program prireditev 2020

Vsi smo se letos znašli pred novimi, velikimi in neznanimi 

izzivi, ki jih je prinesla epidemija. Ena najbolj nepredvi-

dljivih področij našega delovanja v TD Bohinj so zagotovo 

prireditve. Trenutno še ne vemo, ali bomo lahko organi-

zirali in izvedli prireditve, na katerih je število obiskoval-

cev večje od 200 oseb. Večina informacij, ki jih prejmemo, 

govori o možnosti priprave množičnih prireditev šele od 

1. januarja 2021 naprej. Glede na te informacije in kom-

pleksnost priprave takšnih prireditev kot tudi velikega 

finančnega vložka, smo se v TD Bohinj odločili, da v le-

tošnjem letu večine velikih prireditev ne bomo organizi-

rali. Organizacija takih prireditev v nastali situaciji bi TD 

Bohinj prinesla velik vložek in prinesla preveliko tveganje.
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 Prireditve v letošnjem poletju 

Kljub temu pa bomo v letošnjem poletju organizirali manjše število prireditev, ki bodo namenje-

ne predvsem stacionarnim gostom. V kampu Danica bomo tudi letos priredili različne animacij-

ske programe, tako da bomo gostom v poletni sezoni omogočili dodatno zabavo. Organizirali 

bomo štiri vaške večere pod lipo, štiri Pozdrave Triglavu in predvidoma štiri do pet koncertov 

festivala Kanal. Zaradi razmer v letošnjem letu žal ne bomo mogli organizirati Vasovanja, Kmeč-

ke ohceti in Bohinjske noči.

Prireditve TD Bohinj 2020

Dan Ura Dogodek Lokacija

20. 7., 27. 7.,  
3. 8. , 10. 8. 2020 20.00 Pozdrav Triglavu

Spomenik štirih srčnih 
mož, Ribčev Laz

15. 7., 22. 7., 29. 7., 
 5. 8., 12. 8.2020 20.20 Festival Kanal Karakter bar, Ribčev Laz

20. 7., 27. 7.,  
3. 8., 10. 8. 2020 20.30 Vaški večeri pod lipo Pod lipo, Srednja vas

19. 7., 26. 7., 2. 8. 2020 9.30 Bohinj Beach volley tour Kopališče, Ribčev Laz

29. 8. 2020 9.30 CEBE Triatlon jeklenih Bohinj Bohinj

*19. 9. 2020 12.00 7. Praznik sira in vina Dvorana Danica,  
Bohinjska Bistrica

*20. 9. 2020
rez. 27. 9. 2020 10.00 63. Kravji bal Ukanc

december 2020 18.00 Pohodi z baklami  
in ogledom jaslic Ribčev Laz

Seznam vseh prireditev najdete na www.bohinj.si/prireditve

 * Potrudili se bomo, da bomo našli način, kako ob vseh trenutnih  

omejitvah izpeljati tradicionalne prireditve, ki naj bi se odvile v jeseni.

Seveda pa se pripravljamo na veliki povratek dogodkov in prireditev  
v letu 2021 in upamo, da bomo lahko z veseljem ponovno gostili  

večje število obiskovalcev na prireditvah TD Bohinj.

Julians Alps
Biosphere Reserve since 2003
Man and the Biosphere Programme

United Nations
Educational, Scientific and

Cultural Organization
RUNNER-UP 2015

KARTICA JULIJSKE ALPE: BOHINJ

JULIAN ALPS CARD: BOHINJ

POLETJE
SUMMER

JULIANA TRAIL 
270/16
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Prodajalna spominkov

Pestra izbira daril za vse priložnosti 

Vabljeni v našo prodajalno na Ribčev Laz, kjer imamo 

na voljo majhne in velike pozornosti, ki jih lahko pok-

lonite ob večjih dogodkih v življenju, rojstnih dnevih, 

obletnicah in tudi ob praznikih. Nudimo pa tudi druga 

darila, ki vam jih ob nakupu brezplačno in unikatno 

aranžiramo.

V naši prodajalni vas pričakuje pestra paleta avtentič-

nih bohinjskih in slovenskih izdelkov, lokalnih izdelkov s 

certifikatom Bohinjsko/From Bohinj, srebrn nakit, izbor 

slovenskih žganih pijač, pester izbor slovenske čokolade, 

velika izbira uporabnih tekstilnih, keramičnih in steklenih 

izdelkov. Izbrana darila vam po želji tudi aranžiramo, pri 

nas lahko naročite tudi vrednostni darilni bon.

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

t: +386 (0)4 574 60 10, +386 (0)4 572 33 30

e: info@tdbohinj.si, www.tdbohinj.si

 Info Center Bohinj

Odprto vsak dan

 Bohinjska mal'ca v škatli. 

TD kartica ugodnosti ‒  
Cash back World  
Z našo brezplačno kartico TD Bohinj v gostilni Dani-

ca ter prodajalni spominkov na Ribčevem Lazu ob 

vsakem nakupu prejmete ugodnosti. Več o Kartici 

ugodnosti TD Bohinj najdete na naši spletni strani:  

www.tdbohinj.si/souvenirs/td-kartica-ugodnosti

 Priporočamo:  
 Knjiga avtorja Borisa  
Žagarja: Gamsova župca 
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Gostilna Danica

Če načrtujete vaš ljubi dogodek, praznovanje ali pogostitev za več-

je število povabljenih, se priporočamo v hiši domače kulinarike – v 

gostilni Danica.

Gostilna Danica vas vabi na pogostitve ob obletnicah, družinskih 

praznovanjih, svetem krstu, svetem obhajilu, valeti ali maturi in tudi 

na druga razna srečanja. 

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

prepustili prijetnemu druženju.

Pokličite nas, da vam predstavimo naše jedilne liste, seveda pa 

bomo prisluhnili tudi vašim željam.

Članom s člansko izkaznico priznamo 10 % popusta ob naku-

pu, velja pa tudi TD kartica ugodnosti.

Vabimo na cvetlični meni

Goveji karpačo z olivnim oljem  
in nežno pomladno solato

Špargljeva kremna juha

Puran s sirom in orehi

Dušena jabolka

Krompirjevi ocvrtki

Zelenjavni cvet, mikro zelenje

Kasata z vročim sadjem,  
jagodami in smetano

 
Cena menija:  17,00 €

Meni je v ponudbi do 30. 6. 2020
Gostilna Danica, Triglavska 60, Bohinjska Bistrica

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

 Gostilna Danica



Želimo vam uspešno 
poletno sezono!

Turistično društvo Bohinj
Ribčev Laz 48
SI–4265 Bohinjsko jezero 

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

 Turistično društvo Bohinj
 Info center Bohinj
 Bohinj Camp Danica
 Gostilna Danica
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