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Tomaž Vencelj, župan Občine Idrija,  
ob 22. juniju, prazniku občine

Že drugo leto nam življenje uokvirja 
epidemija virusa covid-19. Kakšne so 
razmere v občini Idrija?

V teh razmerah nikomur ni lahko. 
Ugotavljam, da najhujši pritisk popušča 
in se nam že kaže svetloba na koncu tega 
epidemičnega predora. Zelo sem zadovoljen z 
delovanjem Civilne zaščite ter z organizacijo 
množičnega cepljenja v zadnjih tednih. V ta 
projekt se je vključilo zelo veliko poklicnih 
delavcev v zdravstvu, pa tudi prostovoljcev. 
Njihovo delo zelo spoštujem in cenim.

Po moji oceni bo odločilno to, koliko ljudi 
se bo cepilo. Razmere se stabilizirajo in 
kot so mi sporočili, sedaj vsak teden cepijo 
toliko občanov, kolikor jih je prijavljenih. To 
pomeni, da množično cepljenje poteka tekoče 
in brez resnejših zapletov. Vsi pa upamo, da 
se bodo razmere čim prej stabilizirale in da se 
bomo v prihodnje naučili živeti z virusom.

Prostovoljci so bili ob profesionalcih 
ključni?

Prav gotovo. Ko sem pred tremi leti nastopil 
funkcijo župana, mi je bila ena prvih skrbi 
takojšnje konstituiranje občinskega štaba 
za Civilno zaščito. Povezal sem se z ljudmi, 
ki sem jih že prej poznal in ta nova ekipa 
je sedaj v pravih kriznih razmerah znala 
delovati strokovno in usklajeno. V imenu vseh 

občanov iskrena hvala vsem prostovoljcem. Brez 
njih stvari ne bi potekale tako gladko, kot so.

Je zdravstveni dom zaradi epidemije zdrsnil v 
izgubo?

Direktorju popolnoma zaupam in prepričan 
sem, da bodo razmere hitro uredili.

Ste se sami že cepili?
Prvič sem že cepljen s cepivom Astra Zeneca, 

sedaj pa čakam na poziv organizatorjev 
cepljenja, kdaj naj pridem še po drugi 
odmerek. Povedati moram, da povsem zaupam 
zdravnikom in zato vsem občanom predlagam, 
da se cepijo. Tako bomo epidemijo zaustavili 
in spravili to naše skupno življenje v ustaljene 
tirnice.

Temelj delovanja vsake lokalne skupnosti je 
proračun občine. Meril za določanje primerne 
porabe pa v Ljubljani nočejo in nočejo 
spremeniti.

Ta že večdesetletna borba z vlado je prinesla 
le majhen popravek. Po zadnji mali reformi 
financiranja občin smo dobili nekaj več. A to še 
zdaleč ni toliko, kot smo pričakovali. Poudariti 
moram, da bomo samo letos za zimsko službo 
plačali slabih 800.000 evrov in tega stroška nam 
v Ljubljani ne priznajo. S tem denarjem bi občina 
naredila veliko v razvoj usmerjenih korakov. 

Tudi občinske ceste so razvoj. Iz dneva v dan 
smo v slabšem položaju, saj smo sedaj soočeni 
še z neverjetnimi podražitvami gradbenih 
materialov, kar pomeni, da bomo za denar, ki je 
rezerviran za popravljanje občinskih cest, lahko 
naredili še manj.

Gradnja vrtca v Spodnji Idriji je bila velik 
zalogaj.

Vrtec je res stal štiri milijone evrov, a na 
koncu ugotavljam, da smo z racionalizacijami 
kar veliko denarja prihranili. K sreči smo se 
izognili sedanjim podražitvam gradbenih 
materialov. Vrtec je sodoben, lep in zgrajen iz 
materialov, ki bodo ob primernem vzdrževanju 
zagotavljali dolgo življenjsko dobo objekta. V 
petek, 11. junija, so se otroci preselili v objekt 
in to prinaša veliko olajšanje tako za starše kot 
tudi vzgojitelje. Z odprtjem vrtca v Spodnji 
Idriji je tudi idrijska šola dobila nazaj v uporabo 
prostore, ki jih je v zadnjem času uporabljal 
vrtec, in to bo pomenilo veliko olajšanje 
za vse. Umiril se bo tudi promet za Modro 
dvorano, ki je bil v zadnjem času ob konicah res 
problematičen.

Zaklonišče pod vrtcem ostaja?
Zaklonišče ostaja in v njem bodo imeli 

svoje prostore taborniki. Prostor bo smiselno 
izkoriščen in v primeru potrebe bo lahko v 24 

urah urejen za uporabo kot javno 
zaklonišče.

Se gradbeniki sedaj selijo v šolo?
To drži. Takoj nadaljujemo z 

deli pri celoviti prenovi pritličja 
osnovne šole, kjer bomo pridobili 
štiri učilnice, jedilnico, sanitarije, 
šola pa bo dobila tudi dvigalo. Do 
1. septembra morajo biti tam vsa 
dela končana. V prihodnjih letih 
pa bo potrebno razmišljati še o 
energetski sanaciji šole, kar nam bo 
na dolgi rok prineslo prihranke pri 
ogrevanju.

Šola v Idriji bo dobila sodobno 
knjižnico.

Knjižnico so res potrebovali in v ta 
namen je občina plačala preureditev 
prej neizkoriščenega podstrešja 
nad novim delom šole. Zelo veliko 
prostora bo na razpolago in prav je 
tako. Šolsko poslopje v Idriji je sedaj 
kar solidno posodobljeno in urejeno.

Modra dvorana pa ostaja velik 
problem.

V prvem koraku smo rešili Športni 
center, kjer je občina investirala v 
prenovo strehe. Modra dvorana pa 
bo trši oreh. Do jeseni bo občina 
pridobila projekt prenove, v katerem 
bodo zajeta vsa nujna dela. S 
celostno sanacijo moramo zagotoviti, 
da streha ne bo več puščala in da 
bo objekt primerno toplotno in 
zvočno izoliran. Sedaj strokovnjaki 
proučujejo zamisel, da bi iz objekta 
odstranili vse zunanje stene. Poslopje 
bi potem zaprli s sodobnimi paneli, 
ki zagotavljajo zvočno in toplotno 
izolacijo.

Kako boste predelali streho?
Nagibamo se k temu, da bi streho 

predelali v klasično dvokapnico, saj 
stara modrost pravi, da mora voda s 
strehe kar se da hitro odteči. Sedanja 
streha pušča in zato se na objektu 
dela škoda. Zmanjšati moramo tudi 
število kupol na strehi, ki stalno 
povzročajo težave. Ukrepati bo treba 
čim prej, saj so razmere v dvorani 
res slabe.

Načrtujete tudi prenovo starega 
gledališča na Ahacijevem trgu.

Odkupili smo prostore v sosednjem 
poslopju, izdelani so načrti za 
preureditev dvorane in dograditev 
vseh potrebnih tehničnih prostorov. 
Ohranja se zgodovinsko pomembna 
školjka, nad sedanjim odrom pa bo 
postavljen nov prizidek za vso odrsko 
tehniko. Vzhodno od Magazina bo v 
dveh etažah zgrajena nova vhodna 
avla, ki bo v podzemlju povezana z 
objektom. Kdaj bodo dela stekla, še ni 
jasno, saj čakamo na soglasja Zavoda 
za varovanje dediščine iz Nove Gorice. 
Načrte rišejo v biroju Lavrenčič v 
Vipavi. V dvorani bo 250 sedežev, pod 
odrom pa še mala komorna dvorana. 
Preden pa bo projekt zrel za izvedbo, 

se bo potrebno še marsikaj dogovoriti 
tudi z etažnimi lastniki v sosednjih 
stavbah.

Se prostorska problematika na Uti 
kaj rešuje?

Korak za korakom. Sedaj smo 
dobili že potrjen protipoplavni načrt. 
Ta predvideva, da bomo morali od 
stadiona do Ute na pločniku zgraditi 
80 centimetrov visok betonski zid. 
Občina bo naročila projekt ureditve 
pločnika in zidov v celotni dolžini 
od stadiona do Ute, ob tem pa še 
projekt meteorne kanalizacije od 
Debele skale do vrtca na Arkovi 
ulici. Dobra novica pa je, da bomo 
lahko s temi programi kandidirali na 
razpisu v sklopu državnega načrta 
za okrevanje in odpornost. Prijavili 
bomo tudi projekt urejanja Nikove 
od Nebes gorvodno.

Kateri cestni odseki bodo letos 
dočakali prenovo?

Občinski proračun letos za 
prenove občinskih cest namenja 
slab milijon evrov. To za naše 
razmere ni malo, kljub temu pa 
še vedno ni dovolj, da bi lahko 
sočasno rešili več problemov. V 
tem mesecu se je začela celovita 
rekonstrukcija Triglavske ulice v 
Idriji, ki je bila prej v zelo slabem 
stanju. Gre za pomembno obvozno 
cesto, ki v primeru zaprtja Zale 
predstavlja edino cestno povezavo 
proti Ljubljani. Na trasi do Veharš 
bomo postavili še nekaj kamnitih 
zložb in položili nekaj asfalta. 
Že v začetku leta je občina hitro 
ukrepala na cesti proti Idrijskim 
Krnicam, kjer smo, tudi po mnenju 
vsakodnevnih uporabnikov ceste, 
le-to zgledno uredili. Prihodnje leto 
sta na vrsti cesti na Mrzli in Jelični 
Vrh.

Se bodo dela v Zali nadaljevala?
Dela na Keltiki se morajo 

nadaljevati. V Zali so na vrsti 
varovanja brežin in posodobitev 
dveh odsekov. Sicer pa bo celotna 
četrta razvojna os v prihodnje 
dočakala nekaj programskih 
posodobitev, od začetka pri 
avtocesti v Vodicah na Gorenjskem 
do Bovca ter na drugem kraku do 
nove ceste od Kalc do vstopa na 
avtocesto v Logatcu. Trenutno je 
najpomembnejša rekonstrukcija 
Keltike od Spodnje Idrije do Želina. 
Ta posodobitev je nujna, saj je sedaj 
ta cesta na več odsekih neprimerna 
za današnje razmere. Napreduje 
tudi projekt vrtanja predora pod 
pokopališčem v Spodnji Idriji, kjer 
so si strokovnjaki pred dnevi že 
ogledali predvideno traso. Velik 
problem so tudi krožišča v Idriji, kjer 
se po novem ob konicah soočamo 
s pravimi prometnimi zamaški. Za 
celotno traso Keltike smo oživeli 
programski svet, ki ga vodim sam 
kot župan Občine Idrija.

Je komunala še velik problem?
Komunala je za vse občane zelo 

pomembno javno podjetje. Izvaja 
številne javne gospodarske službe 
in zato je pomembno, da posluje 
stabilno in pregledno. Zaradi 
napačnih poslovnih odločitev v 
preteklosti je podjetju grozil celo 
stečaj, ki bi pomenil pravo katastrofo 
za celotno občino. Z novo direktorico 
in nadzornim odborom so stvari 
postavljene na prave temelje in 
komunala se pobira. Tekoče posluje 
pozitivno, kar je dober znak za 
okrevanje. Med bremeni iz preteklosti 
pa ostaja še dolg Občine Cerkno. 
Kljub temu, da sem večni optimist, 
sem vse bolj prepričan, da bo 
potrebno nekatere zadeve radikalno 
rešiti. Na vsak način bomo zavarovali 
interese občanov občine Idrija, ki niso 
dolžni pokrivati neplačanih dolgov 
za sosednjo občino Cerkno. To od 
mene in občinskega sveta pričakujejo 
občani in tako bomo v prihodnje 
tudi ravnali. V prihodnjih dneh 
bomo sprejeli dokončne sklepe glede 
izterjave dolga in bodočega delovanja 
Komunale Idrija na območju sosednje 
občine Cerkno.

Turizem v občini se pobira?
Počasi, zelo počasi. Zaprtje zaradi 

epidemije je to panogo strašno 
prizadelo. Gostinci se sedaj soočajo 
s tem, da ni več ljudi, ki bi bili 
pripravljeni delati v turizmu. V 
času zaprtja so si ljudje našli druge 
službe in sedaj se nočejo vrniti. Brez 
usposobljenega kadra pa se turizma 
pač ne da peljati.

Gospodarske razmere v občini so 
stabilne?

Na področju gospodarstva zelo 
pozdravljam sodelovanje med 
Kolektorjem in Hidrio. To so veliki 
gospodarski sistemi, ki imajo posluh 
za potrebe okolja, kjer delujejo. Zelo 
pomembno je, da v teh podjetjih 
zaposleni živijo v okolju, kjer se 
počutijo dobro in kjer je poskrbljeno 
za stanovanja, ceste, šport, kulturo, 
šole, vrtce in podobno. Če vsega tega 
ni, potem se ljudje selijo drugam, kar 
pa ni dobro za nikogar. Pozdravljam 
odprto sodelovanje na vseh ravneh 
in se veselim novih projektov v 
dobro vseh.

Kaj bi sporočili občanom ob 
prazniku občine?

Upam, da se bo naše življenje čim 
prej spravilo v običajne tirnice. 
Bodimo ponosni na preteklost 
in hkrati z optimizmom zrimo v 
prihodnost. Vseh problemov ne 
moremo rešiti naenkrat. Pomembno 
pa je, da se o rešitvah za dobro 
vseh znamo pogovarjati strpno in 
razumno. Že danes čestitam vsem 
letošnjim nagrajencem in izrekam 
poseben poklon gospe Ivici Kavčič, 
ki jo bomo ob prazniku razglasili za 
častno občanko Občine Idrija.

Spoštovane prostovoljke in 
prostovoljci,

ki ste med epidemijo covid-19 sodelovali pri 

aktivnostih Občinskega štaba Civilne zaščite Idrija. 

Približuje se občinski praznik, ob katerem se s 

ponosom spominjamo svoje rudarske preteklosti, 

hkrati pa smo lahko ponosni, da tudi danes še vedno 

ohranjamo duh tovarištva in solidarnosti, ki je bil že 

od nekdaj značilen za našo občino. Tudi zaradi vas 

bomo letos ta praznik dočakali veliko brezskrbneje, 

kot smo morda pričakovali v preteklih mesecih. 

Zaradi vaše prizadevnosti in pripravljenosti na 

pomoč smo lahko izpeljali marsikatero aktivnost, 

ki je vodila v izboljšanje epidemiološke slike v naši 

občini. Dan za dnem, tudi med vikendi in prazniki, 

ste sodelovali pri dežurstvih, prevozih, dostavah, 

razkuževanju prostorov in drugih zadolžitvah. Od 

razglasitve drugega vala epidemije oktobra 2020 do 

konca maja 2021 ste tako opravili več kot 2.500 ur 

prostovoljskega dela in med drugim prevozili več kot 

22.500 kilometrov. 

Preveč vas je, da bi vas tu vse poimensko našteli, 

prav vsakemu izmed vas pa izrekamo iskreno 

zahvalo za vašo nesebično pomoč. Hvala gasilcem 

in predstavnikom Rdečega križa, ki ste skrbeli 

za to, da so se nujne aktivnosti izvajale tudi med 

epidemijo. Hvala tudi vsem drugim prostovoljskim 

organizacijam in prav vsem posameznikom, ki ste 

bili pripravljeni pomagati, tako da smo se skupaj 

lahko uspešno spopadli z novimi izzivi. Vaša pomoč 

je neprecenljiva.

Tomaž Vencelj, župan Občine Idrija 
in
Občinski štab Civilne zaščite Idrija

Letošnja slavnostna seja 
Občinskega sveta, na kateri 
bodo podeljene občinske 
nagrade za leto 2021, bo zaradi 
izvedbe kulturnega programa, 
solističnega koncerta Marka 
Hatlaka, potekala 

v cerkvi sv. Antona 
Padovanskega  
na Rožnem hribu v Idriji  
v torek, 22. junija 2021,  
ob 18. uri.

Zaradi zagotavljanja varnostnih ukrepov 
ob bolezni covid-19 (zadostna razdalja med 
udeleženci) smo udeležbo s poslanimi vabili 
omejili na število, ki omogoča zdravju varno 
izvedbo. To smo bili primorani storiti že lani 
in resnično upamo, da v prihodnje omejitve ne 
bodo več potrebne. Prosimo za razumevanje. 
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