08

ODPIRAMO OBZORJE

OBZORJE GLASILO OBČINE IDRIJA, OKTOBER 2014

IDRIJA GOSTILA MEDNARODNE DOGODKE

VOŽNJA V NARAVI
V zadnjem času se je število vozil, namenjenih rekreaciji in vožnji po brezpotjih, bistveno povečalo. Poleti se
tako pojavlja problematika, povezana
z vožnjami s štirikolesniki, pozimi pa
je sneg v zadnjih sezonah v KP Zgornja Idrijca in na druga odmaknjena
območja naše občine privabil voznike
motornih sani. Ker je zima pred vrati,
je prav, da vas seznanimo z določbami
predpisov, ki to področje urejajo.

17. oktobra je v prostorih Mestnega
muzeja Idrija na gradu Gewerkenegg
potekala mednarodna delavnica »Trajnostna gradnja in prenova: od strategije do izvedbe«, ki sta jo Občina Idrija
in CIPRA organizirali v okviru triletnega projekta »MountEE – trajnostna in
energetsko učinkovita gradnja v gorskih regijah«.
Okrog 60 ljudi iz Slovenije in drugih alpskih držav se je udeležilo teoretičnega
dela delavnice, ki ji je sledila tržnica idej,
kjer so podjetniki, občinski uslužbenci in
strokovnjaki podali odgovore, predloge
in primere inovativnih rešitev. Delavnica
se je zaključila z ekskurzijo, na kateri so si
udeleženci ogledali »inteligentni objekt«
razvojno–tržnega centra podjetja Kolektor in Antonijev rov, ki je del Unescove
svetovne dediščine.
Organizatorji se ob tej priložnosti zahvaljujejo donatorjem: Mestnemu muzeju
Idrija, ki je zagotovil prostore in opremo
za izvedbo delavnice, ter Rudniku živega
srebra Idrija in Kolektorju za pripravo in
izvedbo ogledov.
Naslednji dan, 18. oktobra, je na gradu
potekala še generalna skupščina društva
Alpsko mesto leta z obsežnim dnevnim
redom, v okviru katerega so sodelujoči
pregledali poročila o delovanju društva,
predstavili projekte in aktivnosti društva
AML ter Chamonix - alpsko mesto leta
2015. Predstavili so tudi izbrane zmagovalne fotografije fotonatečaja »Kakovost
življenja v alpskih mestih leta« in sprejeli
dogovor o sodelovanju v okviru Alpskega
tedna 2016.
V drugem delu skupščine so svoje delovanje predstavili tudi predstavniki mladinskega parlamenta Alpske konvencije
(YPAC), ki je letos potekal v Chamonixu.
Tam je 90 udeležencev s celotnega ob-

močja Alp pod sloganom »Moje Alpe prek
meja« iskalo rešitve za odprto družbo.
Udeleženci so na prvo mesto postavili
politično izobraževanje in poglobljeno
obveščanje. Predstavili pa so se tudi mladi
iz Idrije, ki delujejo v okviru projekta »Mladi sooblikujejo alpske občine« (YSAM).
V projektu sodeluje tudi Občina Idrija, ki
si pri uresničevanju trajnostne politike
prizadeva, da bi bili mladi v čim večji meri
vpeti v postopke načrtovanja in odločanja. Mladi iz obeh projektov so izkoristili
priložnost tudi za skupno druženje in
izmenjavo pogledov.
Dan se je zaključil v idrijski Modri dvorani
z dobrodelnim koncertom Godbenega
društva rudarjev Idrija in orkestra Tétras
Lyre iz Chamberyja – glasbenih sestavov
dveh alpskih mest leta. To je bil premierni
nastop v Sloveniji, pred tem sta orkestra
prvič nastopila skupaj leta 2012 v švicarskem Poschiavu in drugič lani v francoskem Chamberyju. Čeprav so glasbeniki
medsebojno oddaljeni 800 km, govorijo
različna jezika in izhajajo iz povsem različnih okolij, so uspeli po samo nekajurni
skupni vadbi - pripraviti uro in pol dolg
koncert, ki je bil posebno doživetje. Na
platnu pa se je vrtela projekcija s fotografijami gojencev idrijske enote Varstveno
delovnega centra Vrhnika-Idrija, saj je bil
dobrodelni koncert posvečen 30-letnici
njegovega delovanja. S prodajo vstopnic
je bilo zbranih skoraj dva tisoč evrov, kar
bo zadoščalo za nakup invalidskega vozička za potrebe VDC.

Novela Zakona o ohranjanju narave, ki
velja od julija 2014, prinaša pomembne
spremembe na področju ureditve vožnje
v naravnem okolju. Pripravljavci so želeli
upoštevati javni interes ohranjanja narave
ter legitimne zasebne interese lastnikov
vozil na motorni pogon in koles.
Bistvene spremembe :
• Ohranjajo se prepovedi, ki so potrebne
zaradi varstva narave, vožnja z motornimi vozili v naravnem okolju pa se
deloma sprošča in omogoča v opredeljenih območjih za šport in rekreacijo
– ta območja bodo okoljsko presojana.
• Po novem bo potrebno evidentirati
tudi vsa vozila, ki niso namenjena vožnji po cesti in zato niso označena, saj
jih do sedaj ni bilo mogoče identificirati.
• V veljavi ostajajo določbe Zakona o
planinskih poteh, kjer se lahko v naravnem okolju vozi le po tistih planinskih
poteh, ki so posebej označene, da je
tam vožnja s kolesi dovoljena.
• V veljavi ostajajo določbe Zakona o
gozdovih, da se lahko vozi s kolesom
v naravnem okolju po tistih gozdnih
poteh in gozdnih vlakah, ki so posebej
označene, da je tam vožnja s kolesi
dovoljena.
• Za organiziranje javnih prireditev omejitve Zakona o ohranjanju narave (ki
se sicer nanašajo tudi na parkiranje)
ne veljajo - takrat velja zakonodaja, ki
ureja javna zbiranja.

Ob tej priložnosti se zahvaljujemo glavnima donatorjema Lions klubu Idrija in Rotary klubu Idrija ter ostalim donatorjem:
Kolektorju, Ydria sportu, Gaya Cerkno, CIPRI, društvu Alpsko mesto leta in Sazasu, ki
so s svojimi prispevki omogočili izvedbo
koncerta.

Med pooblastili policistov, naravovarstvenih nadzornikov in inšpektorjev je kot
možen ukrep predviden tudi zaseg motornega vozila.

Občinska uprava

Občinska uprava

Tudi s primernim odnosom do narave se v
zimskih radostih da uživati.

