
Local Streetwear

Collection
Sleek, modern outfits for when you're on the go

STROLL THE STREETS STYLISHLY WITH OUR
MINIMALIST ENSEMBLE

 

Spoštovani obiskovalci  turist ične destinaci je
LOGARSKA DOLINA – SOLČAVSKO!

 

Narava
nas je letošnjo z imo odela v pravo zimsko pravl j ico,  kakršne ni  bi lo že vrsto

let .  Zasnežena pokraj ina,  z  ravno pravimi z imskimi temperaturami ponuja idealne
razmere za sproščanje in rekreaci jo na snegu. 

Povsem
vas razumemo, da si  zaradi časa,  ki  ga ž ivimo resnično žel i te naužit i  lepot

neokrnjene narave in se nadihati  svežega zraka. 

Zaradi
vel ike kol ič ine snega pa v tem času v celotni  destinaci j i  primanjkuje parkirnih

mest za števi lne obiskovalce,  ki  se pripel jejo z  avtomobil i .  Posledica tega je
nejevol ja tako obiskovalcev kot tudi domačinov,  saj  imajo le t i  otežen dostop

do svoj ih domov, gospodarskih objektov,  v primeru potrebe pa je onemogočen tudi
dostop z intervenci jskimi vozi l i .  

Priporočamo
vam, da svoje avtomobile pustite na razpoložl j ivih parkirnih mestih že pred

vstopom v območja naših naravnih vrednot Logarske dol ine,   Podolševe,  
Robanovega kota in Solčave,  ter se na pot odpravite peš.

V
kraj inskem parku Logarska dol ina smo se potrudil i ,  da smo za vas uredil i

tekaške proge,  sankališče in sprehajalne poti ,  ki  ponujajo obi lo možnosti  za
zimske užitke in zadovol j i jo  razl ične zahteve in pričakovanja športne

rekreaci je.  Sprehodite pa se lahko tudi po ostal ih  poteh in cestah v naših zaselkih,  kjer je
sneg očiščen ter uživate ob opazovanju zasneženih bregov,  gozdov in gorskih

vrhov.  

Ob tem
vas prosimo, da upoštevate domačine,  da lahko nemoteno opravl jajo svoje delo in

se gibl jejo po svoj ih nepremičninah ter dostopajo do nj ih.
 

Ker vstopate na občutl j ivo območje z  naravnimi
vrednotami vas žel imo spomniti :  

       
da

svoja vozi la puščate na prostih mestih že ob vstopu v zavarovano območje
      
da

vozi l  ne puščate na cest i ,  saj  je s  tem otežen al i  onemogočen dostop
intervenci jskim vozi lom in vozi lom zimske službe v primeru potreb

      
da

z svoj imi vozi l i  ne onemogočate dostopa do svoj ih domov domačinom, ki  sami
skrbijo za č iščenje svoj ih površin

       
da

razmisl i te o odločitvi  glede svojega prihoda v času,  ko se pričakuje povečan
obisk
       

da
pridete dovol j  zgodaj  in v miru poiščete prost parkirni  prostor ter imate

primerno opremljeno vozi lo za snežne razmere
      
da

pazite na naravno okol je,  ki  naj  ne postane mesto toaletnih potreb in odlaganja
drugih odpadkov

      
da

spoštujete zasebno lastnino,  saj  prihajate kot gostje
 

Hvala,  ker upoštevate naša priporoči la.
 

Občina Solčava
Županja Katarina Prelesnik,  l .r .
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