
 

Spoštovani! 
 
 
Pošiljamo vam nekaj koristnih informacij, ki vam bodo v pomoč pri vašem delovanju na 
področju oddajanja zasebnih nastanitev. V sklopu LTO Turizem Bled od aprila dalje deluje 
krizna skupina za turizem, v kateri sekcijo sobodajalcev pri  Turističnem društvu Bled 
zastopa naš član Gašper Špec. 
 
Skupina pripravlja novo, razširjeno KARTICO JULIJSKE ALPE, ki bo vključevala veliko novih 
ugodnosti - storitve blejski gostincev ter ostalih ponudnikov v turizmu (fijakerji, pletnarji, 
grad, otok, Straža, outdoor aktivnosti..). Kartica bo zaživela do sredine junija v digitalni 
obliki, kar pomeni, da bo tudi enostavnejša za uporabo. Sobodajalci boste tako imeli 
možnost, da te storitve, oziroma ugodnosti različnih turističnih ponudnikov na Bledu 
ponudite svojim gostom preko svojih komunikacijskih kanalov, jih  
vključite v pakete ipd.  Vsi tisti, ki ste se vključili že lani, kartico poznate, glavne spremembe 
pa so naslednje: 

• Kartica bo v celotni digitalizirana 

• Kartico bodo gostje prejeli že ob minimalno dveh nočitvah pri partnerjih 
Turizma Bled 

• Številne brezplačne storitve na območju Julijskih Alp in ugodnosti, ki jih bodo 
ponudili gostinski in drugi ponudniki turističnih storitev na Bledu 

  
Kontakt na Turizmu Bled je Maja Pančur maja.pancur@visitbled.si  - do ponedeljka, 
25.5.2020. Vsi, ki se boste odzvali, boste prejeli navodila za izdajo digitalnih kartic ter 
vse dodatne informacije. Za vse še vedno velja, da morajo izpolnjevati osnovne pogoje 
(plačilo TT, vpis v RNO in PRS). 
  
Turizem Bled nudi MOŽNOST VPISA NA SPLETNO STRAN www.bled.si, s čimer bo 
omogočena še večja vidnost nastanitev, ki ponujajo kartice: 
https://www.bled.si/sl/nastanitve/ponudniki-
nastanitev/?filter%5B%5D=2019120414120174. Cena za vpis in objavo do konca tega 
leta je 100 EUR + DDV. Več informacij: https://www.bled.si/sl/informacije/poslovne-
strani/novice/2020041516234078/povabilo-k-vpisu-turisticnih-ponudnikov-na-
spletno-stran-wwwbledsi. 
  
Kot vemo, se na državni ravni pripravlja ukrep za pomoč turizmu v obliki VOUCHERJEV, ki jih 
bodo državljanke in državljani Slovenije lahko koristili pri domačih ponudnikih nastanitev. V 
prvotnem predlogu vlade so bili žal manjši zasebni ponudniki nastanitev izpuščeni. Zato zdaj 
intenzivno vršimo pritiske na ministrstva preko različnih kanalov, da vključijo v sistem 
koriščenja teh voucherjev tudi zasebne nastanitvene obrate in ne zgolj hotele. 
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Ker nas nekateri sprašujete tudi, kakšna so NAVODILA ZA ČIŠČENJE in higieno v 
nastanitvenih obratih, vam pošiljamo povezavo do navodila Nacionalnega inštituta za javno 
zdravje NIJZ - Higienska priporočila za izvajanje turistično-gostinske dejavnosti v času 
epidemije COVID-19. Priporočila za nastanitvene zmogljivosti so objavljena na naslednji 
povezavi, stran 9: 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/higienska_priporocila_za_
izvajanje_turisticnih_in_gostinskih_storitev_v_casu_epidemije_covid.pdf 
 
 
Obveščamo vas tudi, da je TIC pri Turističnem društvu Bled po 2 mesecih ponovno odprl 
svoja vrata. Za vsakršne informacije smo vam do konca maja na voljo  med 10.00 in 16.00 
uro, bodisi po telefonu ali osebno. Od junija dalje bo delovni čas objavljen na spletni strani 
www.bled.si  
 
 
Vse dobro in lep pozdrav, 
 
Turistično društvo Bled 
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