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Spoštovani prejemniki priznanj, spoštovani župan, spoštovani častni občan, 

spoštovani vsi podžupani, svetnice in svetniki, spoštovane občanke in 

občani ter vsi ostali! 

Ob praznovanjih občinskih praznikov pogledamo v preteklost, vidimo sedanjost in 

napovedujemo prihodnost razvoja občine, v kateri živimo in delujemo. 

Naša mlada občina Mirna je začela svojo pot zelo razburkano in prehoditi smo 

morali nekaj več korakov, kot druge občine v ustanavljanju pred nami. 

Ustanovljeni smo bili kot predzadnja, 211-a slovenska občina, oziroma kot zadnja 

občina, ustanovljena z zakonom, sprejetim v državnem zboru Republike Slovenije, 

kajti občino Ankaran je kot 212-o občino s sklepom ustanovilo Ustavno sodišče. 

Naša pot k ustanovitvi občine Mirna se je začela v začetku leta 2009, ko je svet 

krajevne skupnosti Mirna na svoji 1. redni seji 5. februarja obravnaval razvojne cilje 

za mandatno obdobje 2006-2010 in po razpravi ugotovil, da KS Mirna izpolnjuje 

temeljne pogoje za ustanovitev samostojne občine Mirna. 

Tako je svet KS Mirna takrat soglasno sprejel Sklep: »da se sprejme odločitev za 

začetek aktivnosti za izločitev dela občine Trebnje, ki obsega KS Mirna oz. 22 njenih 

naselij, in se ustanovi nova samostojna občina z imenom Mirna, na naslovu Glavna 

cesta 28, pošta Mirna.« 

S takim sklepom so se pravno formalno začele aktivnosti za ustanovitev samostojne 

občine Mirna, kot deluje danes. Ustanovila sta se dva odbora: operativni in 

neodvisni strokovni odbor, usklajevanje obeh pa je bilo zaupano meni. 

Takoj smo pristopili k aktivnostim. Poiskati smo morali predlagatelje za ustanovitev 

občine v vrstah takratnih poslancev državnega zbora in prisluhnili in slišali so nas: 

poslanec Anton Anderlič, ki je bil prvopodpisani pod vloženo zakonsko pobudo za 

našo ustanovitev, sopodpisani pa še Renata Brunskole, mag. Franc Žnidaršič in 

Franci Kek. Tudi zaradi njih danes praznujemo naš praznik in zato se – ponovno – 

iskreno zahvaljujem vsem štirim. Prav tako pa hvala za prizadevanja pri 

pojasnjevanjih, zakaj potrebujemo svojo občino, tudi poslancu Zvonetu Lahu, 

prisluhnil nam je tudi Matjaž Han in drugi, ki so dali glas ZA Občino Mirna in hvala 

vsem.  

Seveda je bilo naše ustanavljanje odvisno tudi od gradiva, ki smo ga morali 

pripraviti, in tukaj iskrena hvala Marku Kapusu, ki je bil glavni pripravljavec pisnega 

gradiva »Predlog za ustanovitev Občine Mirna«.  

Ko smo v državnem zboru šli skozi vsa rešeta komisij in odločanja na glasovanjih, 

smo dobili priložnost, da sami na referendumu odločamo o tem, ali si resnično 

želimo imeti svojo občino. 

Na referendumu, ki smo ga imeli 8. novembra 2009 smo se Mirnčani skoraj 

plebiscitarno odločili za samostojno pot - z 88,24% glasov ZA ob 68,65% udeležbi. 
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Od tu ni bilo več poti nazaj.  

Po vseh zapletih pri glasovanjih v državnem zboru so nas mediji omenjali kot 

kolateralno škodo ob ustanavljanju Občine Ankaran, vendar smo s skupnim 

usklajenim nastopom pred ustavnim sodiščem končno dosegli naš cilj in občina 

Mirna je začela uradno delovati 1, julija 2011, Občina Ankaran pa šele v tem 

mandatu. in tukaj bi se rad zahvalil tudi sedanjemu županu Občine Ankaran 

Gregorju Strmčniku in našemu odvetniku mag. Mihi Šipcu za vso pomoč in 

sodelovanje. 

Na razglasitvi referendumskih rezultatov je mirnski pevski zbor Zimzelen pod 

vodstvom Staneta Pečka prvič zapel danes uradno himno naše občine z naslovom 

Nova pomlad v besedilu, ki ga je prispeval mag. Avgust Gregorčič, himno pa je 

uglasbil danes žal že pokojni Matija Cerar. Vsem se iskreno zahvaljujem.  

In ko sem ravno pri zahvalah, bi se rad zahvalil vsem takratnim svetnikom KS 

Mirna, članom obeh odborov in občinskim svetnikom Občine Trebnje v mandatnem 

obdobju 2006-2010, ki so le z enim glasom proti podprli ustanovitev Občine Mirne. 

Tudi župan Občine Trebnje Alojzij Kastelic ni nasprotoval ustanovitvi naše občine, 

sosednja Anton Maver in Rupert Gole pa sta vseskozi aktivno podpirala našo 

ustanavljanje.  

In čisto ob koncu še zahvala sedanji podžupanji Barici Kraljevski, ki je bila takrat 

predsednica sveta KS Mirna, in takratni piarovki, danes voditeljici naše slovesnosti, 

Petri Krnc, ki sta veliko prostega časa namenili aktivnostim pri ustanavljanju občine, 

ter seveda vsem vam, ki ste na referendumu dali svoj glas ZA. 

Tako lahko sedaj iz preteklosti in kratkega pregleda dogajanj med ustanavljanjem 

preidem na sedanjost in se zahvalim vsem vam, ki ste me podprli pri izvolitvi za 

župana. 

Skupaj z občinskima svetoma v obeh mandatih, dobrim nadzornim odborom in 

kvalitetnimi člani v vseh komisijah in odborih ter resnično dobro in kvalitetno 

občinsko upravo, ki jo vodi direktorica Tanja Šinkovec, uspešno uresničujemo 

zastavljene cilje. Najbolj pa je seveda pomembno to, da občanke in občani občine 

Mirna vidite, da je bila naša skupna referendumska odločitev prava in da v Občini 

Mirna korak za korakom sledimo naši viziji, vsaka naša pridobitev je kamenček v 

velikem kamnolomu želja in le s strpnostjo in dobrim sodelovanjem vseh bomo 

uresničevali zastavljene cilje.  

Na dosežene cilje sem zelo ponosen. Veseli me, da smo bili uspešni pri pridobivanju 

evropskih sredstev prejšnje finančne perspektive, kjer smo na razpisu pridobili 

sredstva za urejanje poslovno-industrijske cone, v kateri se danes že gradijo novi 

objekti; skupaj z Občino Trebnje pa smo uspeli pridobiti tudi sredstva za izgradnjo 

vodovoda Zabrdje-Praprotnica, da smo tako oskrbeli s kakovostno pitno vodo v 

obeh občinah več kot 1000 prebivalcev.  

Veseli me, da smo uspeli tudi z malimi projekti, ki se sofinancirajo iz evropskih in 
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državnih virov. Uredili smo danes zelo obiskano trim stezo, za najmlajše postavili 

smučarsko skakalnico s plastiko, postopno urejamo športni park, energetsko smo 

sanirali zdravstveno postajo in urejali tudi cestno in drugo infrastrukturo. S 

sodelovanjem v projektu gradnje odprtega širokopasovnega omrežja, ki ga je vodila 

občina Mokronog-Trebelno, smo skoraj v vsa naselja pripeljali optični kabel, na Mirni 

in v Zabrdju bodo za to poskrbeli komercialni ponudniki. 

Z lastnimi sredstvi skrbimo za cestno in komunalno infrastrukturo. Prav urejanje 

cest po občini je odraz tega, da želimo izenačevati pogoje življenja tako na vasi kot 

v centru Mirne, prepotrebna ureditev državne ceste pod Rojami pa je plod dobrega 

sodelovanja občine in Direkcije za infrastrukturo Republike Slovenije. 

Še posebej vesel sem velikih premikov pri uresničevanju dolgoletne želje Mirnčanov 

po tako imenovani obvoznici, ki sedaj nosi ime »Prestavitev dela državne ceste R1-

215 na novo lokacijo«. Z novo cesto se bo izredno izboljšala pretočnost prometa na 

relaciji Trebnje-Sevnica, saj bomo razbremenili center Mirne. Sprejeli smo občinski 

prostorski načrt, nato še občinski podrobni prostorski načrt za t.i. obvoznico, 

trenutno pa poteka izbor izvajalca za izdelavo gradbene dokumentacije in projekta 

za izvedbo del, ki ga je prevzela Občina Mirna po pooblastilu direkcije za 

infrastrukturo RS, in sicer zato, da pospešimo aktivnosti do samega začetka 

izgradnje nove cestne trase. Načrtovana cesta je izrednega pomena za hitrejši 

razvoj poslovno industrijske cone in podjetij v Občini Mirna, ki poslujejo z zelo 

dobrimi poslovnimi rezultati, hkrati pa pomembna tudi za razvoj celotne doline ob 

reki Mirni. 

Imamo izjemno bogato kulturno, športno, gasilsko in drugo društveno življenje v 

občini, za kar vsako leto namenimo kar precej sredstev v občinskem proračunu. Da 

se na razpise društva prijavljajo z raznovrstnimi programi za različne generacije gre 

zasluga vsem aktivnim članom v posameznih društvih. Prav tako je za utrip v občini 

pomembno sodelovanje z župnijo ter drugimi organizacijami, kot je na primer 

Združenje borcev za vrednote NOB, ki jutri na Debencu pripravlja dopoldansko 

druženje in na katero ste tudi prisrčno vabljeni. Spoštovani prostovoljci v vseh naših 

društvih, hvala vam za vaš prispevek h kakovostnejšemu preživljanju prostega časa 

naših občanov se vam iskreno zahvaljujem.  

Ponosen sem tudi na vse mlade in sodelavce, ki so vedno polni novih idej. Tako smo 

letos uspeli pridobiti nepovratna sredstva na razpisu CLLD oziroma t.i. Lokalno-

akcijske skupine Dolenjska in Bela krajina. Skoraj 90.000 EUR nepovratnih sredstev 

bomo porabili za izvedbo projekta U-GO - to je Učenjem in gibanje za okolje - ko 

bomo izgradili kolostezo, učilnico na prostem, poligon za pomoč pri razvoju gibalnih 

sposobnosti invalidnih in drugih oseb ter 2 kegljišča s kroglo na vrvici, ki je zelo 

priljubljen rekvizit med starejšo populacijo, ki je na Mirni tudi zelo aktivna še 

posebej pa je aktivno društvo upokojencev Mirna.  

Seveda sem zelo ponosen tudi na projekt MPZA po Sloveniji, ki ga usklajujemo na 

Občini Mirna in v katerega je vključenih že skoraj 80 občin, nekatere pa se še 
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pridružujejo. Pri našem vse bolj urejenem ribniku bomo jeseni odprli sodobno 

urejeno postajališče za avtodome in tako zakorakali k boljši turistični 

prepoznavnosti naše občine.  

Občina zelo dobro sodeluje z Osnovno šolo Mirna in ravnateljico Anico Marinčič, prav 

tako tudi z Zdravstvenim domom Trebnje, Komunalo Trebnje, Centrom za 

izobraževanje in kulturo Trebnje, Knjižnico Pavla Golie Trebnje, Glasbeno šolo 

Trebnje, Centrom za socialno delo in družino Trebnje, Javnim skladom za kulturne 

dejavnosti, območna izpostava Trebnje, Domom starejših občanov Trebnje, Gasilsko 

zvezo Trebnje, predvsem pa tudi z občino Trebnje kot bivšo skupno občino ter 

sosednjima občinama Mokronog-Trebelno in Šentrupert. Vsem se za to zahvaljujem 

v svojem in v imenu občanov in občank Občine Mirne. 

In kaj si želimo jutri?  

Predvsem, da bo Mirna urejena tako v centru kot na vaseh, da bodo naša društva, v 

katerih se združujejo številni prostovoljci, zadovoljna, in da bomo uresničili cilje, da 

postanemo poleg tega, da smo prijazni za občane, gospodarstvo in druge, dostopni 

tudi za nove prebivalce, ki se bodo k nam radi doselili. V načrtu imamo preurejanje 

našega vrtca, prihodnost pa bomo gradili tudi z bogatejšo turistično ponudbo. Z 

željo, da bomo še bolje urejali prostor okoli gradu Speča lepotica in pod gradom, ter 

da spremenimo ribnik v naravno kopališče, da nato urejamo tudi center Mirne in 

pridobimo nove prenočitvene kapacitete, da bi povečali športni turizem in pridobili 

investitorje za izgradnjo varovanih stanovanj za starejše, ter seveda da poiščemo 

vsebine za ureditev Lanšpreža in mirnskega gradu, da dokončamo projekt stolpa na 

Debencu in pa seveda tudi, da povečamo prepoznavnost naše občine z vsemu 

drugimi oblikami turizma. Vabim vse zainteresirane, ki bi želeli s svojimi produkti 

sodelovati pri promociji Mirne, da se oglasite na občini.  

Seveda je vedno razlika med željami in izvedbo, toda če korakamo, potem bomo 

počasi tudi prišli k cilju, včasih hitreje, drugič počasneje, važno je, da gremo v 

pravo smer.  

Spoštovani vsi prisotni, iskrene čestitke ob našem občinskem prazniku, še posebej 

pa seveda prvim prejemnikom občinskih priznanj. Želim vam prijetno počutje v tej 

dvorani in seveda upam, da se mi boste potem pridružili tudi na klepetu ob 

pogostitvi v gostilni Pri Francki. 

Govor zaključujem z mislijo, ki sta jo ob predstavitvi grba zapisala avtorja Marko 

Kapus in dr. Ferdinand Šerbelj:  

»Občina Mirna se s simbolno vrednostjo jakobovih školjk kot plodnost, blaginja in 

sreča na modri podlagi grba, ki simbolizira vodo kot vir življenja, predstavlja kot 

prostor neskončnih možnosti.« 

Upam in verjamem, da jih skupaj lahko udejanjimo! HVALA! 


