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POVZETEK 

 

Občina Mirna, v kateri živimo, je nastala leta 2011 z odcepitvijo od Občine Trebnje. Leži v 

jugovzhodnem delu Slovenije, na stiku Obpanonskih, Dinarsko-kraških in Predalpskih 

pokrajin. Največje naselje je Mirna, v občini pa je skupaj 22 naselij. Na podlagi različnih 

raziskovalnih metod (branje literature, analiza statističnih podatkov, anketa, intervjuji, terensko 

delo) smo prišle do zaključkov, ki jih predstavljamo v tej raziskovalni nalogi. Na območju 

občine Mirna število prebivalcev narašča. V zadnjih letih sta naravni in selitveni prirast 

večinoma pozitivna. Med priseljenimi prevladujejo tisti, ki se priseljujejo iz drugih slovenskih 

občin, približno 10 % je tujcev, pri katerih opažamo, da se vse bolj priseljujejo ne le moški, pač 

pa celotne družine. Glavni vzroki za priselitve so družinski in ekonomski. V primerjavi s 

celotno Slovenijo je v občini Mirna več mladega in manj starejšega prebivalstva, tudi indeks 

staranja je pod državnim povprečjem. Ljudje so zaposleni večinoma v storitvenih dejavnostih 

ali industrijskem podjetju, dobra četrtina med njimi v občini Mirna. Po vsakdanjih opravkih se 

jih večina odpravi z lastnim prevozom. V občini Mirna ljudje najbolj cenijo dejstvo, da območje 

leži blizu avtoceste A2 in hkrati nudi kvalitetno bivanje v mirnem, zelenem in še vedno 

podeželskem okolju. Prebivalci so zelo zadovoljni z urejenostjo infrastrukture, pogrešajo pa 

pogostejše povezave v javnem potniškem prometu, specializirane trgovine in več druženj ter 

prireditev. Na podlagi izvedene ankete lahko zapišemo, da je 80 % prebivalcev zadovoljnih s 

kvaliteto bivanja v občini. Vse predloge občanov za prihodnji razvoj občine, kritike, vprašanja 

ter ugotovitve naloge smo posredovale županu Dušanu Skerbišu, ki nam je predstavil tudi načrte 

širjenja ter razvoja naselja, kar smo vključile ob koncu naloge in kar za nas in vse, ki bodo 

prebrali nalogo, predstavlja dodatno znanje o občini, v kateri živimo. 

Ključne besede: občina Mirna, Mirna, prebivalstvo, kvaliteta bivanja, spletna anketa 
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1. UVOD 

Naša Mirna se vseskozi spreminja. Zadnje čase pa opažamo še hitrejše in očitnejše spremembe, 

saj na Mirno prihaja vedno več novih priseljencev, prav tako je na šoli in v vrtcu vse več otrok. 

V prostorih šole sedaj bivajo tudi otroci iz vrtca, na Mirni pa se gradijo nove večstanovanjske 

stavbe. Pri geografiji smo se o tej tematiki veliko pogovarjali in skupaj z učiteljico geografije 

smo se odločile, da s tega področja naredimo raziskovalno nalogo, saj bi tako naredile nekaj 

novega za občino, kjer prebivamo. Cilj je bil narediti analizo gibanja prebivalstva v zadnjih letih, 

anketo med občani, katere namen je bil preveriti zadovoljstvo prebivalcev in njihove ideje o 

razvoju občine, pa tudi pridobiti določene podatke o prebivalstvu, ki jih statistika ne ponuja. 

Zanimalo nas je tudi, kaj so glavni razlogi, da priseljenci občino Mirno izberejo za novi dom. 

Raziskovalna naloga naj bi tako prinesla nekaj novih spoznanj o ljudeh v naših krajih in bila v 

pomoč tudi pri nadaljnjem razvoju občine tistim, ki imajo v rokah moč odločanja in delovanja. 

 

1.1. CILJI 

 

– Analiza rasti prebivalstva, naravnega in selitvenega gibanja zadnjih nekaj let, spolne in 

starostne sestave prebivalstva v občini ter primerjava s celotno Slovenijo. 

– Anketa med občani: zadovoljstvo z življenjem v občini, podatki o prebivalstvu, ki jih ni 

mogoče pridobiti na Statističnem uradu Republike Slovenije (SURS). 

– Rezultate ankete predstaviti županu in zaposlenim na Občini Mirna. 

– Intervjuji s priseljenci in s tem primerjava življenja v občini Mirna z drugimi 

tujimi/slovenskimi občinami. 

–  Predvideti gibanje prebivalstva v prihodnje. 

– Ugotoviti, zakaj je Mirna tako privlačna za investitorje in zakaj se gradi toliko novih stavb 

naenkrat. 

 

1.2. HIPOTEZE 

 

H 1: Prebivalstvo v občini zadnja leta narašča. Zato se gradijo nova stanovanja, potrebe bodo 

tudi po širjenju vrtca in šole.  

H 2: Naravni prirast je podoben povprečju Slovenije in je večinoma pozitiven. 

H 3: Selitveni prirast je večji od povprečja Slovenije in je večinoma pozitiven. 

H 4: Na Mirni prevladuje mlado in zrelo prebivalstvo, v vaseh je več starejšega prebivalstva. 

H 5: Med priseljenimi je podoben delež tujcev in priseljenih iz drugih slovenskih občin. 

H 6: Ljudje se priseljujejo predvsem zaradi družinskih razlogov, delovnih mest v občini in okolici 

ter cenejših stanovanj v primerjavi z osrednjo Slovenijo. 

H 7: Prebivalcem je najbolj všeč, da imajo veliko rekreacijskih in športnih površin za gibanje, 

pogrešajo pa boljše povezave v javnem prometu in več trgovin. 

H 8: Več kot polovica občanov je zadovoljnih s kvaliteto bivanja v občini. 
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1.3. METODE DELA 

Med izdelovanjem raziskovalne naloge smo uporabljale naslednje metode: iskanje in branje 

literature, obdelava podatkov in statistične analize, terensko delo, intervju, spletna anketa, 

razgovori z domačini in zaposlenimi na Občini Mirna. 

 

2. MIRNSKA DOLINA IN OBČINA MIRNA 

2.1. GEOGRAFSKI ORIS OBMOČJA 

Naša država, Republika Slovenija, ustanovljena 25. 6. 1991, je v primerjavi z ostalimi državami 

sveta majhna država, vendar zaradi lege na stiku Alp, Panonske nižine, Dinarskega gorstva in 

Jadranskega morja zelo raznolika in prehodna. Takšna je tudi Mirnska dolina, kjer se stikajo 

predalpski, dinarski in panonski svet. 

Mirnsko dolino, ki leži v osrednjem jugovzhodnem delu Slovenije, lahko zato označimo kot 

Slovenijo v malem. Dolga je do 30 km in široka do 15 km ter predstavlja 1,5 % površine 

Slovenije. Glede na regionalizacijo v knjigi Slovenija – pokrajine in ljudje (1999, str. 735) jo na 

severu omejuje Posavsko hribovje, na jugu Dolenjsko podolje, na vzhodu pa Krško gričevje. V 

kamninskem, reliefnem in klimatskem smislu je izrazito prehodna pokrajina. Osrednji del 

zavzema skoraj 10 km dolga in v najširšem delu 5 km široka Mirnsko-Mokronoška kotlina s 

poplavno ravnico reke Mirne in pritoki (Topole, 1998, str. 8). 

 

Slika 1: Lega občine Mirna 

 
Vir: Geopedia 
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Mirnska dolina ima zelo pestro površje. Povprečna nadmorska višina je 403 m. V Mirnski dolini 

najdemo več tipov reliefa, kot so fluviokraški, rečno-denudacijski, rečno-akumulacijski in 

kraški. Kamnine na tem območju so najrazličnejših starosti, prepustnosti in trdnosti. S 

kamninami je povezana raznolikost v reliefu, prsti, rastju, rabi tal, talnih in vodnih razmerah. 

Podnebje je zmerno-celinsko. Povprečna poletna temperatura je okoli 19 °C, povprečna zimska 

temperatura pa -1°C (Topole, 1998, str. 8–12). Letno povprečje je relativno nizko (9 °C) zaradi 

temperaturnega obrata, ki je pogost pojav od oktobra do aprila. Dno doline ima letno 1165 mm 

padavin, nekoliko višje ležeče hribovje pa v povprečju le 61 mm več (1226 mm). Padavine so 

razporejene skozi vse leto, z maksimumom v poletnih in minimumom v zimskih mesecih 

(Topole, 1998, str. 66). 

 

Površina celotne občine Mirna je 29 km2 (Spletna stran Občine), vključuje 22 naselij in ima 2.683 

prebivalcev (leto 2021). Najvišji hrib je Debenec z nadmorsko višino 547 m. Občina Mirna je 

postala samostojna občina 1. 2. 2011 z odcepitvijo od Občine Trebnje (Uradni list RS št. 9/11). 

 

Slika 2: Območje občine Mirna z vsemi naselji 

 
Vir: Geopedia 
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2.2. NASELJA V OBČINI MIRNA 

V občini Mirna je skupaj 22 naselij. Naselja so med seboj različna po velikosti in po številu 

prebivalcev. Mirna, največji kraj (262 m), je gručasto naselje ob reki Mirni, ki je dolga 44 km. 

Mirna se je razvila ob železnici in cesti, ki povezuje Trebnje s Sevnico. V naselju živi 1343 ljudi 

(leto 2021).  

Mirna skoraj nima centra oziroma jih ima več, saj je razvoj v industrijsko mesto staro jedro – 

vaško grupacijo in obcestno ponudbo – preprosto preskočil in se opredelil za nova 

»predmestja«, ki danes obstajajo kot sklop blokov in razprostranjene individualne gradnje. 

Starejši del naselja je nastal okoli cerkve sv. Janeza Krstnika nad Glavno ulico (Spletna stran 

Občine Mirna).  

 

Slika 3: Leto 2016: posebno leto     Slika 4: Mirna 

            
                 Vir: Spletna stran občine Mirna                                          Vir: Občina Mirna 

 

Na prehodu iz 19. v 20. stoletje je bilo območje kmetijsko. Gospodarski napredek se je začel 

kazati z izgradnjo železniške proge Trebnje–Sevnica. Po letu 1920 so začeli z elektrifikacijo 

(Nahtigal, 2003, str. 104). Obrtniki so se ukvarjali z usnjarstvom, mizarstvom, krojaštvom, 

šiviljstvom, kovaštvom, kleparstvom, čevljarstvom, imeli so sušilnice sadja, mline, trgovine in 

gostilne. Nekateri so se preživljali s furmanstvom. V Gorenji vasi pri Mirni je bil tudi rudnik 

rjavega premoga (Nahtigal, 2003, str. 104 in 105). Po drugi svetovni vojni je število prebivalcev 

upadlo zaradi vojnih žrtev, izseljevanja, pozne industrializacije in slabih prometnih povezav 

(Topole, 1998, str. 140 in 141). V 50. letih 20. stoletja se je pričel močnejši industrijski razvoj. 

V 2. polovici 20. stoletja se je naselje močno razširilo, in sicer stanovanjski del med cestama 

proti Litiji in Mokronogu, industrijski del s tovarnami (Dana, Kolinska, Greda, Tomplast …) 

pa južno od ceste proti Mokronogu do železniške proge Trebnje–Sevnica (Nahtigal, 2003, str. 

101).  
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Slika 5: Železniška postaja na Mirni     Slika 6: Reka Mirna z mostom in kapelico 

 
 

S pomočjo podatkov, dostopnih na SURS-u, in terenskega dela smo ugotovile, da so poleg 

Mirne največja naselja po številu prebivalcev Zabrdje, Brezovica pri Mirni, Stan in Gorenja vas 

pri Mirni. Najmanj ljudi živi v naseljih Ravne, Glinek, Selska Gora ter Škrjanče.  

 

Tabela 1: Število prebivalcev po naseljih (2021) 

 

Naselje Število 

prebivalcev 

Brezovica pri Mirni 124 

Cirnik 36 

Debenec 64 

Glinek 17 

Gorenja vas pri Mirni 103 

Migolica 77 

Migolska gora 41 

Mirna 1343 

Praprotnica 38 

Ravne 14 

Sajenice 27 

Selo pri Mirni 77 

Selska Gora 18 

Stan 106 

Stara Gora 62 

Ševnica 76 

Škrjanče 20 

Trbinc 83 

Volčje Njive 48 

Zabrdje  170 

Zagorica 56 

Gomila 83 

Prebivalci se ukvarjajo z različnimi dejavnostmi. O zaposlitveni sestavi smo pridobile nekaj 

podatkov v anketi, katere rezultati so predstavljeni v zadnjem delu naloge. Ko smo na terenu 

spoznavale našo občino, smo ugotovile, da se številni ukvarjajo z živinorejo. Mlečne in mesne 

izdelke prodajajo ali pa jih porabijo za svoje lastne potrebe. Na gričevnatih predelih, na višji 

nadmorski višini, se domačini ukvarjajo z vinogradništvom, ker imajo boljše pogoje in 

podnebje za rast vinske trte, še posebej na prisojni legi. Pridelujejo namreč različne vrste vina 

(predvsem pa cviček), ki ga porabijo za domačo oskrbo ali pa ga prodajo. Nekatere površine so 

namenjene poljedelstvu, kjer sadijo koruzo, pšenico in razna žita, ki jih porabijo za krmo živali 

ali prodajo na trgu. 

Sledijo kratki opisi naselij, ki temeljijo na zapisih v Krajevnem leksikonu Slovenije.  
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Brezovica pri Mirni je deloma gručasto, deloma obcestno naselje na jugozahodnem pobočju 

Brezovškega hriba, ki prehaja v Mirenski hrib. Ima plitvo in peščeno prst, njive pa so deloma 

na terasah. Ob cesti, ki se iz vasi strmo vzpenja v serpentinah, je manjši kamnolom.   

 

Círnik je vinogradniško naselje zahodno od Mirne na slemenu istoimenskega hriba med 

zidanicami in trtnimi nasadi nad okljukom reke Mirne in njenega pritoka Kámnarce. Na severu 

se svet spušča v gozdnati Drnóvec, kjer izvira več voda. Pod domačijami je nekaj vinogradov 

(Mežnarjev, Gorjanov, Strahov breg).  

 
                        Slika 7: Brezovica                                                            Slika 8: Cirnik 

           
 

Debênec je razloženo naselje na vinorodnem pobočju Debenca (547 m), ki se strmo spušča v 

dolino Zábrščice, pritoka Mirne. Vrh hriba in njegovi nižji deli so pod listnatim gozdom. Srednji 

del pobočja je zasajen s trto. Vinogradi z zidanicami so na prisojnih pobočjih Debenca, njivske 

površine so skromne, prst peščena in težka za uporabo. V naselju je tudi planinska koča Plaz 

Debenec, ki ponuja hrano, pijačo in prostor za praznovanja.  

 

Glínek je gručasto naselje jugovzhodno od Mirne na terasi ob južnem robu Mirnske doline, ob 

poti, ki povezuje Mirno in Mokronog. Na južni strani je hrib Površnica. Ob njenem vznožju so 

njive. Na severu in vzhodu so močvirni travniki Pušča. V okolici prevladujejo mešani gozdovi.  

 
                      Slika 9: Debenec                                                                   Slika 10: Glinek 

               
 

 

Gomíla je razloženo naselje, ki stoji pretežno v dolini ob cesti in železnici Trebnje–Mirna. Na 

zahodni strani se dviga Brézovški hrib z njivami. Na jugu je nižji Petelínjek (320 m) z mešanim 

gozdom, na vzhodu nekoliko višji Irsovec (370 m), na severu Mirenski hrib (390 m). 
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Pripadajoči zaselki so Rogovíla, Trjávec in Lánšprež. Prst je peščena ilovica. Na Gomili je 

grobišče iz halštatskega časa.  

 

Gorénja vás pri Mírni je gručasto naselje zahodno od Mirne v strmem pobočju Gorénjske gore, 

poznane tudi pod imenom Ključe (380 m). Na jugu je vlažna dolina Devci, ki prehaja proti 

vzhodu v široke, zamočvirjene Loge. Tod teče potok Vejar ali Cedilnica. Pripadajoči zaselki so 

Dobráva, Gorénjska gora in Maklén. Imajo malo obdelovalnih površin, prevladuje staro sadno 

drevje. V bližnjem gozdu so bile najdene prazgodovinske najdbe in rimski grobovi. 

 
                      Slika 11: Gomila                                                                Slika 12: Gorenja vas 

                
 

 

Mígolica je gručasta vasica na vzhodnem pobočju Migolske gore ob stari cesti v Gabrovko. Na 

severni strani je Rusov hrib (350 m) z bukovim gozdom in vinogradi, na južni pa gozdnati 

Zágrad z Gorenjsko goro in Ključem. Na jugu je reka Mirna, ki preide v širšo z naplavinami 

nasuto dolino. Pripadajoči zaselka sta Žukovec in Lačenberg. Imajo manjše sadovnjake, 

hlevsko rejo goveda, so poljedelci, čebelarji. Italijani so 18. 10. 1942 požgali nekaj hiš. 

 

Mígolska Gôra je razloženo naselje na istoimenskem hribu med vinogradi in zidanicami. 

Prevladuje lapornata prst.  

 
                      Slika 13: Migolica                                                           Slika 14: Migolska Gora 

                             
 

Pràprotnica je razloženo naselje na podolgovatem slemenu ob vaški vozni poti, ki se odcepi 

od glavne ceste blizu Mirne pri kamnolomu in rudniku kremena v Špáceljnih ter se od tod 

nadaljuje skozi severni del Stare Gore proti Trebélnemu. Na severni strani je z bukovim gozdom 

porasla Králjeva dolina z vinogradi, travniki in njivami. 
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Rávne so gručasto naselje med vinogradi na južnem in jugozahodnem pobočju Mlinovega hriba 

(470 m) nad dolino Mirne, ki dela tu velik okljuk. Večina vinogradov je starih, opuščene trtne 

nasade zaraščata grmovje in gozd.   

 
                         Slika 15: Praprotnica                                                           Slika 16: Ravne 

           
 

Sajenice so razloženo naselje med Mirno in Gabrovko. Obsegajo dva ločena dela, Gornje in 

Dolnje Sajenice. Na severni strani se zajeda do ceste globoka dolina Lipoglav s  potokom 

Lipoglavšico, ki nato teče po širši dolini na Mirno. Na južni strani se dviga Migolska Gora. 

Okoli majhnih hiš so skromne zaplate njiv in sadno drevje. Na jugovzhodni strani pa 

prevladujejo vinogradi in samorodnice (križanka ameriške in evropske trte).  

Selo pri Mirni je gručasto naselje na širši terasi nad dolino potoka Homščice ob cesti Mirna–

Gabrovka. V spodnjem delu doline, ki jo nazivajo Devc, so njive in travniki. Na južni strani  se 

svet dviga v nizek hrbet, ki se prevali v dolino pod Zabukovjem. Na južnem pobočju 

prevladujejo vinogradi in zidanice. Prevladuje paša in živinska reja. Veliko je sadnega drevja, 

zlasti jablan in orehov.  

                          Slika 17: Sajenice                                                      Slika 18: Selo pri Mirni 

         

 

Selska Gora je razloženo naselje. Na južni strani strmo pada v Mirnsko dolino, nad katero se 

dvigujeta Trnič in Ključe. Na zahodni strani je označena pot na Cirnik. Med Cirnikom in Selsko 

goro se zajeda dolina potoka Kamnarce. Na vzhodu se nad sotesko Homšice dviga Migolska 

Gora. Tu prevladujejo manjše kmetije z dvojnimi kozolci. Sadje in poljski pridelki tukaj slabše 

uspevajo, zato so velike površine zaraščene z grmovjem.  

Stan je obcestno slemensko naselje. Nahaja se nad Mirnsko dolino, ki se od tod nadaljuje do 

Debenca. Na severovzhodni strani je globoka dolina Dule s potokom, ki izvira v Slivcu in  teče 



Demografska podoba občine Mirna 

15 
 

proti Volčjim Njivam. Vsa severna stran je gozdnata. Na južni strani se razteza globoka 

gozdnata Kraljeva dolina s potokom, ki izvira iz Blatnega klanca. Prevladujejo manjše hiše ter 

zidanice.  

                     Slika 19: Selska Gora                                                                    Slika 20: Stan 

                         
      

Stara Gora je razloženo hribovsko naselje z jedrom Kranjčani. Leži nad Mirnsko dolino ob 

poti Špancirjev, kjer je rudnik kremena. Na severni strani je Kraljeva dolina, ki se polagoma 

oži in dviga v Blatni klanec do Mlade gore. Prevladujejo travniki in gozdovi.  

Ševnica je gručasta vas zahodno od Mirne ob dohodni cesti iz Brezovice. Naselje leži med 

tremi okoliškimi vasmi, to so Škrjanče, Zagorica in Gorenja vas. Tu je donosnejša pridelava 

krompirja. 

                Slika 21: Stara Gora                                                               Slika 22: Ševnica 

              

 

Škrjanče so deloma gručasto deloma obcestno naselje. Nahaja se severno od Trebnjega ter na 

južni strani hrbta Gabrja, ki se dviga v Zagorico in Trnič. Na zahodu prevladuje gozd. 

Trbinc je razloženo naselje na istoimenskem hribu jugozahodno od Mirne. Severna ter deloma 

zahodna in južna stran so pod gozdom, južna in jugozahodna sta porasla z vinogradi, kjer je 

tudi mnogo zidanic.  

Volčje Njive so gručasta vasica jugovzhodno od Mirne. Na vzhodu se razteza dolina Doli, po 

kateri teče Glinski potok. Na severu je močvirnato Poludje. Glavni pridelek na poljih je 

krompir, pomembne panoge pa so živinoreja, hlevska reja, konjska reja. 
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                   Slika 23: Škrjanče                                                                   Slika 24: Trbinc 

                
 

Zabrdje je pretežno gručasta vas na bregu reke Zabrščice, ki priteče iz Kraljeve doline. Na 

severni in vzhodni strani se raztezata položnejša Devc in Čatež, na zahodni strani pa Trbinc. 

Ob Zabrščici prevladujejo vlažni travniki. 

 

Zagorica je razložena vasica zahodno od Mirne. Na zahodni strani je pripadajoči zaselek Trnič. 

Tu imajo okoličani zidanice in vinograde. Na zahodu je dolina Dolič s pritokom Mirenščica.  

Na jugu je globoka dolina Zandol, na vzhodni strani pa je gozd. 

     Slika 25: Volčje Njive                         Slika 26: Zabrdje                       Slika 27: Zagorica 

      
 

2.3. GOSPODARSTVO 

 

Mirna je v 20. stoletju prerasla v kraj, ki šteje največ delovnih mest v Mirnski dolini. Do sredine 

19. stoletja se je prebivalstvo ukvarjalo le s kmetijstvom, tedaj pa sta se pojavili predilnica za 

platno in usnjarna. Izgradnja dolenjske železnice 1894. leta, izgradnja železnice skozi Mirnsko 

dolino leta 1908, elektrifikacija po letu 1920, razvita obrt, zametki industrije pred 2. svetovno 

vojno in vizija razvoja so prinesli Mirni v 50. letih 20. stoletja nesluten razmah. Leta 1981 je bila 

Krajevna skupnost Mirna razglašena za najboljšo krajevno skupnost v tedanji Socialistični 

Federativni Republiki Jugoslaviji.  Danes so od velikih zaposlovalcev ostali le še najbolj mirnska 

tovarna Dana d.d., Tomplast d.o.o., PE Droga Kolinska, Presad d.o.o., sicer pa imamo v občini 

več kot 120 poslovnih subjektov, med njimi več kot 100 samozaposlenih oziroma manjših 

zaposlovalcev (Spletna stran občine Mirna). 
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      Slika 28: Podjetje Dana              Slika 29: Podjetje Presad              Slika 30: Podjetje Tomplast 

       
  

Občani se ukvarjajo s kmetijstvom, različnimi storitvenimi dejavnostmi (gostilne, cvetličarne, 

frizerstvo, pletilstvo, papirnice, kozmetični saloni …) in vse bolj tudi s turizmom. V občini je 

urejenih več pohodnih in kolesarskih poti. Na Mirni pod gradom bo urejeno tudi postajališče za 

avtodome, in sicer na peščenem in ograjenem parkirišču z dostopom do elektrike, vode in z 

možnostjo izpusta odpadnih voda in fekalij. Ob postajališču je urejen prostor z mizami in 

klopmi ter otroško igrišče. V bližini pa so različna igrišča in trim steza. Občina Mirna je tudi 

ena od glavnih partneric v projektu Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji.  

Na območju mirnske občine turisti lahko obiščejo številne primere naravne in kulturne 

dediščine. Mnogi posamezniki in društva ponujajo različne aktivnosti v naravi. Več informacij 

je dostopnih na spletni strani Občine. Poleg tega obstaja več zloženk, ki ponujajo opis naravnih 

in kulturnih znamenitosti ter različna doživetja na Mirni in v okolici. Tudi na šoli smo nekaj let 

nazaj pripravili predstavitev našega območja (Predstavitev Mirne z okolico na spletni strani OŠ 

Mirna). 

 

Slika 31: Turistična ponudba                                     Slika 32: Turistična ponudba                

     

   

2.4. KULTURNA DEDIŠČINA, ŠOLSTVO, PROSTI ČAS 

Grad Mirna, poznan tudi pod imenom Speča lepotica, je ena najbolj markantnih znamenitosti v 

občini, ki je poznana daleč naokoli. Sodi med najstarejše gradove na Slovenskem. Zgodovinske 

okoliščine in stavbne značilnosti kažejo, da je srednjeveški grad nastal že proti koncu 11. 

stoletja. Med drugo svetovno vojno je bil požgan. V 70. letih 20. stoletja je dr. Marko Marin 

pridobil pravico za obnavljanje ruševin, ki jo je izrekla Občinska skupnost občine Trebnje 

(Marin, 2007, str. 3–4). Grad je s pomočjo številnih podpornikov obnovil do prvotne oblike.  
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Danes je grad naprodaj, zato upamo, da ga čim prej kupi nekdo z dovolj finančnimi sredstvi in 

vizijo. To bi bila odlična razvojna priložnost naše občine. Po našem mnenju bi se lahko v njem 

odvijale razne poroke, zabave, lahko bi bil tudi zgodovinski muzej ali pa prostor za sprostitev z 

odlično lokalno kulinariko, kar postaja vse bolj zaželeno med turisti, ki iščejo eno- ali večdnevni 

oddih v neokrnjenem naravnem okolju. 

Primeri kulturne dediščine so tudi kamniti most s kapelico, ki ga je v 18. stoletju dala postaviti 

Marija Terezija, spomenik padlih borcev v NOB v 2. svetovni vojni in Cerkev sv. Janeza 

Krstnika, ki jo okrašujejo okoli 556 let stare freske mojstra Bolfganga. Glavne kulturne prireditve 

se odvijajo v Kulturnem domu Mirna (Spletna stran občine Mirna). 

Slika 33: Grad Mirna z ribnikom                                      Slika 34: Cerkev sv. Janeza Krstnika 

   
 

Na Mirni smo leta 2016 praznovali 200 let organiziranega šolstva. Poleg rednih oddelkov 

osnovne šole in vrtca pri nas deluje tudi Osnovna šola s prilagojenim programom. 

                    Slika 35: OŠ Mirna                                                  Slika: 36: Igrišče OŠ Mirna 

     

Velikokrat slišimo frazo kvaliteta življenja. Za nas kvaliteta življenja pomeni, da imamo 

zagotovljene osnovne življenjske potrebe. To so bližina zdravstvenega doma, živilske trgovine, 

šole, pošte, banke, da imamo dobre cestne povezave, veliko gibalnih površin, neokrnjeno naravo 

v okolici ter veliko delovnih mest. 

Mirnčani zelo cenimo tudi številne športne površine, ki jih uporabljajo tudi prebivalci drugih 

okoliških občin (trim steza, street workout park, pumptrack, skate park, igrišče za tenis, nogomet, 

odbojka, balinanje …). 
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               Slika 37: Street workout park                                              Slika 38: Balinarsko igrišče 

 

 

 

 

 

 

  

 

                     Slika 39: Igrala pri trim stezi                                       Slika 40: Pohodna pot Speča lepotica 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

2.5. ŠTEVILNE NOVOGRADNJE 

Zaradi vsega naštetega je očitno Mirna privlačna za investitorje, ki gradijo nova stanovanja na 

več lokacijah v naselju. Na podlagi pogovorov s predstavniki lokalne skupnosti smo izvedele, da 

že v času gradnje vedo, da bodo stanovanja prodali ali dali v najem. 

V dokumentu Analiza stanja predšolske vzgoje v občini Mirna (2019), ki sta ga pripravila 

občinska uprava Občine Mirne in Osnovna šola Mirna, je zapisano, da je z nastankom samostojne 

občine Mirna občinska uprava začela intenzivno urejati prostorski načrt ureditve občine. Številne 

novogradnje (samostojne hiše in večstanovanjske stavbe) so pričele privabljati priseljence. 

Trenutno so najbolj aktualne naslednje novogradnje: 

- gradnja novih šestih blokov: 112 stanovanj (slike 41–44, januar 2022) 

- zazidalni načrt Roje 4: gradnja 17 individualnih hiš  

- zazidalni načrt Zapuže: gradnja 26 individualnih hiš (parcele so pripravljene) 

- zazidalni načrt Sotla: 6 manjših stanovanjskih blokov (24 stanovanj) 

- preureditev stavbe, kjer je imelo prostore podjetje Bartog (8 stanovanj) 
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Vse to je sedaj v aktivni fazi, saj nove stavbe rastejo »kot gobe po dežju«. 

 

Slika 41: Novogradnja na Rojah                              Slika 42: Novogradnja na Sokolski ulici 

         
 

       Slika 43: Končna podoba: Roje                         Slika 44: Končna podoba: Sokolska ulica 

     
                Vir: Občina Mirna                                                       Vir: Občina Mirna   

 

V občini Mirna rade živimo, ker imamo prijaznega župana Dušana Skerbiša, je naš rodni kraj, 

smo mlada občina. Všeč nam je, ker imamo veliko prostora za gibanje, svežega zraka, zelenih 

površin in prijaznih ljudi. Verjamemo, da se bodo podobno počutili tudi tisti, ki se bodo priselili 

v nova stanovanja. 
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3. DEMOGRAFSKA PODOBA OBČINE MIRNA  

Do leta 2011 je bilo območje današnje občine Mirna del občine Trebnje, od navedenega leta pa 

je Mirna samostojna občina. Tako so podatki za občino dostopni od leta 2012 dalje, za obdobje 

pred tem pa smo morale seštevati podatke za vseh 22 naselij, da smo lahko primerjale značilnosti 

prebivalstva tega območja tudi za obdobje, ko je bilo to še del prejšnje občine. Na SURS-u so 

nam povedali, da večjih sprememb meja naselij v tem času ni bilo, zato so podatki primerljivi. 

Težave smo imele z dostopanjem do nekaterih podatkov s popisov prebivalstva, vendar so nam 

na SURS-u vedno zelo radi pomagali. Ker smo delale geografsko in ne zgodovinsko raziskovalno 

nalogo, smo se osredotočile na zadnje obdobje in na podatke, ki so dostopni na Statističnem 

uradu RS ali v Krajevnem leksikonu Slovenije. Vir vseh podatkov v tem poglavju, če ni navedeno 

drugače, je Statistični urad Republike Slovenije. 

 

3.1. RAST PREBIVALSTVA 

Graf 1: Gibanje števila prebivalcev na območju občine Mirna 

 

Na podlagi pogovorov z domačini in statističnih podatkov smo ugotovile, da je bila Mirna od 

nekdaj demografsko prehodno območje. Veliko ljudi se je priselilo zaradi številnih industrijskih 

obratov in delovnih mest v bližnjem zaporu na Dobu, ostali so nekaj časa, potem pa se preselili 

zopet kam drugam. Zadnjih sedem let oziroma od leta 2015 lahko trdimo, da prebivalstvo stalno 

narašča. Tako smo potrdile hipotezo 1, da število prebivalcev v občini zadnje čase narašča. 

Glede na številne novogradnje, ki jih bodo predvidoma zapolnile predvsem mlade družine, in še 

veliko prostora za širitev predvidevamo, da bo tako tudi v prihodnjih letih.  
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3.2. NARAVNO, SELITVENO IN SKUPNO GIBANJE PREBIVALSTVA OD 1995 

DALJE 

Graf 2: Naravno, selitveno in skupno gibanje prebivalstva  

 
 

Tako kot velja za vse družbe je tudi na območju občine Mirne zaznano stalno nihanje naravnega 

in selitvenega prirasta. Na območju občine Mirna je naravni prirast postal pozitiven predvsem po 

letu 2008, medtem ko je selitveni prirast po tem letu hitro postal negativen. Predvidevamo, da 

gre tudi za učinek tedanje gospodarske krize. Glavni zaključek je, da od leta 2016 lahko večinoma 

govorimo o pozitivnem naravnem in selitvenem gibanju prebivalstva, kar je glede na hitro se 

razvijajočo občino, kateri je prioriteta kvalitetno bivanje v prijetnem suburbaniziranem okolju, 

pričakovano. Pomembno je tudi to, da se veliko mladih po 25. letu sami ali s svojimi družinami 

ne odseljuje, kar smo izvedele na podlagi pogovorov z domačini.  

 

Tabela 2: Naravni prirast v ‰ v občini Mirna v primerjavi s Slovenijo 

 
 

S temi podatki delno potrjujemo hipotezo 2. Naravni prirast v občini je v zadnjem času 

večinoma pozitiven in je v povprečju precej višji od slovenskega povprečja. 
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Tabela 3: Selitveni prirast v ‰ v občini Mirna v primerjavi s Slovenijo 

 
 

S temi podatki delno potrjujemo hipotezo 3. Selitveni prirast je bil leta nazaj negativen, 

pozitiven je šele po letu 2016 in je večji kot na območju celotne Slovenije.  

 

3.3. SKUPNI SELITVENI PRIRAST  

 

Graf 3: Skupni selitveni prirast 

 
 

Zanimivo je, da je skupni selitveni prirast zelo očitno pozitiven šele od leta 2016 dalje. 

Predvidevale smo, da je pozitiven že daljše obdobje. To zopet dokazuje že omenjeno prehodno 

območje za številne, ki so si tukaj našli dom za krajši čas. Zadnja leta se priseljujejo v večji meri 

tudi tujci, ekonomski migranti, predvsem iz držav nekdanje Jugoslavije, kar je zelo opazno tudi 

na naši šoli. Največ priseljencev je iz BiH, Srbije, Albanije, Kosova … Tako tudi mi spoznavamo 

nove kulture, jezike, običaje in nekateri kot prostovoljci pomagamo učencem in učenkam, ki se 

morajo poleg novega okolja naučiti slovenščino in privaditi tudi na naš šolski sistem, ki je za 

številne precej zahteven. Večkrat pravijo, da morajo pokazati veliko več znanja kot na prejšnjih 

šolah. 
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Graf 4: Sestava priseljencev v občini 

 

Občina Mirna je očitno dovolj privlačna za priseljevanje. Razlogi, zakaj se priseljujejo ljudje iz 

drugih občin, bodo natančneje razloženi v analizi ankete, ki smo jo opravile med tistimi, ki so v 

našo občino prišli od drugod. Na podlagi tega grafa lahko sklepamo, da se iz drugih občin priseli 

podobno število žensk in moških, če pogledamo večletno povprečje. Pri tujcih pa opažamo, da 

so se v preteklih letih priselili predvsem moški, ki so očitno tu našli delo, zdaj pa se jim vse bolj 

pridružujejo tudi celotne družine. Hipotezo 4 tako zavračamo, saj med priseljenimi 

prevladujejo priseljeni iz drugih slovenskih občin, delež tujcev je veliko manjši. 

 

3.4. SPOLNA IN STAROSTNA SESTAVA PREBIVALSTVA 

Graf 5: Starostna piramida občine Mirna 2021 
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Za leto 2021 smo same izrisale starostno piramido. Iz nje lahko razberemo nekaj zanimivih 

dejstev. Moških v občini je 1362, žensk pa 1321. Od leta 1999 naprej je bil nekaj let naravni 

prirast zelo nizek ali celo negativen, kar se vidi v zarezi pri starosti 15–19 let. Generacije, ki so 

zaključile šolanje v preteklih letih, so bile večinoma sestavljene le iz enega oddelka. Potem je 

bila rodnost spet višja, kar se vidi v večjem številu otrok, starih 1–14 let (16,7 %) in sedaj imamo 

na šoli v večini razredov po 2 oddelka učencev. Največ je delovno aktivnega prebivalstva (dobrih 

65,6 %), saj je tam piramida najširša, vse več pa tudi starejšega prebivalstva (17,7 %). Očitno je, 

glede na vrh piramide, da tudi v občini Mirna ženske v povprečju živijo dlje kot moški. Vemo, 

kakšne so piramide najrevnejših afriških držav in na drugi strani piramide držav z najstarejšim 

prebivalstvom. Piramida prebivalstva občine Mirne sodi nekako v sredino. Pozitivno je, da je 

opazen trend povečanja deleža mladega prebivalstva, saj je to potrebno za trajnostni gospodarski 

razvoj v prihodnosti. Naraščanje prostorskih potreb v vrtcu in šoli nakazujeta tudi naslednja dva 

grafa. 

 

Graf 6: Naraščanje števila otrok v Vrtcu Deteljica    Graf 7: Naraščanje števila učencev na OŠ Mirna 

 
Vir: Analiza stanja predšolske vzgoje, 2019 

 

Ena izmed naših hipotez je bila, da na Mirni v povprečju živi več mlajših, v okoliških naseljih pa 

starejših prebivalcev. Na podlagi statističnih podatkov in seštevanja deležev starostnih 

skupin smo prišle do ugotovitve, da našo peto hipotezo lahko ovržemo, saj ni večjih razlik 

v deležu posameznih starostnih skupin na Mirni ali v okolici. V ostalih naseljih je celo malce 

večji delež mlajših od 14 let. 

Tabela 4: Starostne skupine prebivalcev 

 0–14 let 15–64 let nad 65 let 

občina Mirna 16,7 % 65, 6 % 17,7 % 

Mirna 16, 4 % 65, 8 % 17, 8 % 

ostala naselja v občini 17 % 65, 4 % 17, 6 % 

Slovenija 15,1 % 64,2 % 20,7 % 

 

Naš zaključek je, da so vsa naselja zelo blizu Mirne, ki ponuja vse potrebno za bivanje, kot so 

zdravstveni dom, šola, pošta in druge storitve ter da prebivalci okoliških naselij brez težav pridejo 

do vsega, kar potrebujejo v zelo kratkem času. Poleg tega jim domovanje v okoliških naseljih 

ponuja možnost življenja v podeželskem zelenem okolju in mirnem naselju, kjer imajo tudi več 

možnosti pridelave lastne hrane in aktivnosti v naravi. Zato številni mladi v teh naseljih ostajajo, 
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tako kot ostajajo tudi na Mirni. Zaključimo lahko, da je območje Mirne z okolico del Slovenije, 

kjer ljudje radi živimo in ostajamo. 

Če primerjamo delež mladega, zrelega in starejšega prebivalstva s celotno Slovenijo, lahko 

ugotovimo tudi to, da je v občini Mirna večji delež mlajših ter manjši delež starejših. 

 

3.5. PRIMERJAVA OBČINE MIRNA S SLOVENIJO 

V naslednji tabeli primerjamo še nekaj zanimivih podatkov za občino Mirna v primerjavi s 

Slovenijo kot celoto (leto 2020, ker za leto 2021 še niso dostopni vsi podatki).  

Tabela 5: Primerjava podatkov za občino Mirna s Slovenijo 

Gostota naseljenosti - 1. julij 
SLOVENIJA 104 

Mirna 86 

Povprečna starost prebivalcev - 1. januar 
SLOVENIJA 43,5 

Mirna 41,8 

Indeks staranja - 1. januar SLOVENIJA 134,3 

Mirna 104,1 

Število učencev v osnovnih šolah 
SLOVENIJA 193158 

Mirna 291 

Število dijakov (po prebivališču) 
SLOVENIJA 73854 

Mirna 73 

Število študentov (po prebivališču)  
SLOVENIJA 82694 

Mirna 112 

Število študentov (na 1.000 prebivalcev) 
SLOVENIJA 39 

Mirna 42 

Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) 
SLOVENIJA 7 

Mirna 8 

Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 
SLOVENIJA 794623 

Mirna 754 

Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu) 
SLOVENIJA 94296 

Mirna 107 

Stopnja delovne aktivnosti (%) 
SLOVENIJA 65,6 

Mirna 71,6 

Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 
SLOVENIJA 1208,65 

Mirna 1060,04 

Število podjetij 
SLOVENIJA 206220 

Mirna 207 

Število osebnih avtomobilov (na 1.000 prebivalcev) - 31. december 
SLOVENIJA 555 

Mirna 587 

Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 
SLOVENIJA 10,4 

Mirna 10,4 

Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (kg/prebivalca) 
SLOVENIJA 355 

Mirna 266 
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Graf 8: Starostna piramida občine Mirna in Slovenije 

 
 

Na podlagi skupne starostne piramide občine in Slovenije lahko zaključimo, da je občina Mirna 

v  primerjavi s celotno Slovenijo relativno mlada, saj je delež mlajših višji, starejših pa nižji kot 

v celotni Sloveniji. To dejstvo jasno prikazuje tudi zgornji graf, ki primerja starostne skupine 

prebivalstva v občini in Sloveniji. Na Mirni je v najmlajših starostnih skupinah več otrok kot v 

Sloveniji, očitno pa se kaže nižji naravni prirast v letih od 1999–2007, saj je delež otrok te starosti 

nižji kot delež mladih v celotni državi. Na podlagi interaktivnega prikaza na Statističnem uradu 

RS in izračunov po starostnih skupinah lahko zaključimo, da je delež najstarejših v celotni 

populaciji v Sloveniji za 3% višji kot je delež najstarejših na našem območju. Pri delovno 

aktivnem prebivalstvu velja, da je delež v občini Mirna za malo več kot 1 % višji kot je državno 

povprečje, delež mlajših od 15 let pa je v občini Mirna dober 1 % višji od povprečja Slovenije.  

Občina Mirna je še vedno bolj podeželska občina, zato je razumljivo, da je gostota poselitve nižja 

od državnega povprečja. Med naselji je še vedno dovolj gozda, kmetijskih površin, kar je zelo 

pozitivno in upamo, da kmetijska zemljišča še naprej ostanejo namenjena kmetom, pridelavi 

hrane in tako čim boljši samooskrbi občine z lokalno pridelano hrano.  

Naravni, selitveni in tako tudi skupni prirast so občutno višji od državnega povprečja, kar 

pomeni, da prebivalstvo v povprečju narašča hitreje kot v drugih območjih po Sloveniji. Tudi 

indeks staranja je pod državnim povprečjem. 

Vključenost predšolskih otrok v vrtec je približno 90 % (na SURS-u sicer piše, da je vključenost 

otrok 100 %). Slovensko povprečje je 80 %, kar pomeni, da je občina poskrbela za dobre pogoje 

za predšolsko varstvo, na kar smo lahko zelo ponosni. V občini Mirna je v povprečju tudi več 

študentov in diplomantov, kar nakazuje na dobro izobrazbeno sestavo prebivalstva. Če 

pogledamo v odstotkih, je zaposlenih veliko več ljudi, kot je državno povprečje, plače pa so na 

žalost nižje. Predvidevamo, da je razlog v večjem delu zaposlenih v proizvodnih dejavnostih, ki 
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jih je v naši okolici veliko, kjer so plače večinoma nižje od skupnega državnega povprečja in 

plač v večjih mestnih središčih.  

Število avtomobilov na družino je višje kot je povprečje v celotni Sloveniji. Dejstvo je, da zaradi 

manj učinkovitega javnega prometa ljudje potrebujejo svoje avtomobile za dnevno pot v službo 

in po ostalih opravkih. Povprečna starost naših avtomobilov pa je enaka drugim avtomobilom v 

Sloveniji. 

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 266 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 

89 kg manj kot v celotni Sloveniji. S tem podatkom se lahko pohvalimo, saj lahko sklepamo, da 

smo pri nakupovanju premišljeni, da se morda bolj poslužujemo recikliranja, poskušamo 

sodelovati s centri za ponovno uporabo. Lahko pa to pomeni tudi to, da manj kupujemo in 

zapravljamo. 

 

4. ANKETA MED OBČANI 

S pomočjo orodja 1ka ankete smo med občani izvedle spletno anketo. Povezavo nanjo smo 

poslale vsem staršem učencev naše šole, povezavo je objavila tudi  Občina Mirna, prav tako smo 

jo poslali Društvu upokojencev Mirne, vsem znancem, sorodnikom in prijateljem ter prosile za 

delitev. Rešilo jo je 367 anketirancev, kar je lep vzorec, na podlagi katerega lahko zapišemo 

več ugotovitev o demografski podobi naše občine in zadovoljstvu občanov z življenjem v občini. 

Vsi anketiranci niso odgovorili na vsa vprašanja, vendar menimo, da so rezultati vseeno 

reprezentativni. Med anketiranimi je bila tretjina moških, dve tretjini pa žensk. Največ 

anketirancev je starih od 25 do 65 let (73 %) in mlajših od 25 let (23 %). Anketirancev nad 65 

let je bilo le 4 %.  

V nadaljevanju predstavljamo rezultate ankete. Nad grafom je zapisano vprašanje, pod njim pa 

analiza. 

Graf 9: Kje živite? 

 

Večina anketirancev živi na Mirni (214), ostali pa živijo v drugem naselju občine Mirna (142). 

Zaradi zagotavljanja anonimnosti in možnosti majhnega števila anketiranih v nekem naselju 

nismo spraševale, iz katerega naselja prihajajo ostali. 
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Graf 10: Kaj vam je najbolj všeč v vaši občini? 

 

V naši občini je najbolj cenjeno to, da imamo veliko prostora in kvalitetne infrastukture za 

gibanje (trim steza itd.), da naš kraj leži blizu avtoceste in je hkrati dovolj oddaljen od glavnih 

prometnic. Ljudjem je zelo všeč tudi dostopnost in splošna urejenost javne infrastrukture. 

Nekateri so pod druge možnosti dodali še, da jim je življenje v občini všeč zaradi čistega in 

lepega okolja, trgovin, sproščenosti in miru, pa tudi zato, ker je zadnja leta opaznih veliko 

pozitivnih sprememb v občini, narejenih s strani lokalne skupnosti. 

 

Graf 11: Kaj pogrešate v vaši občini? 

 

Vprašani pogrešajo predvsem to, da bi imeli pogostejše oz. boljše povezave v javnem potniškem 

prometu (avtobus, vlak), večje oz. specializirane trgovine (tudi z oblačili in tehnično opremo), 

več organiziranih javnih druženj (športna, občinska, praznična itd.), več športnih/kulturnih 

dogodkov in prireditev. 

Prebivalci so podali še dodatne ideje in pobude: čim prej želijo obvoznico, želijo si več pločnikov 

za večjo varnost pešcev, javne razsvetljave, kolesarske steze, boljšo signalizacijo in varnost 

prehodov za pešce in kolesarje, ležeče policaje, optično povezavo, daljši delovni čas pošte, 

pediatra in optiko v zdravstvenem domu, bolj premišljeno urbanistično načrtovanje (estetika 

naselja), bencinsko črpalko, nov gasilski dom, mladinski center, še več športnih društev (košarka, 

borilne veščine), več kulturnih objektov, bazen oz. kopališče (kar je Mirna nekoč imela), pokrito 

balinišče. V določenih delih si želijo ureditev kanalizacijskega omrežja, več ekoloških otokov, 
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ureditev dotrajanega cestišča skozi naselje Zapuže. Predlagan je bil tudi predlog za možnost 

najema prostorov za različne obrti po dostopni ceni oz. z možnostjo kompenzacije. Nedvomno 

bi lahko privabili tudi več turistov, in sicer z dodatnimi, modernejšimi prenočišči (sobe, manjši 

hotel) in še pestrejšo ponudbo kulinarike. Več občanov vidi zelo dobro razvojno možnost v 

obnovi gradu, kjer bi investitorji lahko uredili prenočišča, ponudili lokalno kulinariko in morda 

dodatne dejavnosti za dobro počutje v čudoviti okolici.  

Hipoteza 7 je bila, da je prebivalcem najbolj všeč, da imajo veliko rekreacijskih in športnih 

površin za gibanje, pogrešajo pa boljše povezave v javnem prometu in več trgovin, kar smo 

z anketo tudi potrdile. 

Ker tovrstnih podatkov nimamo, smo v anketo vključile tudi vprašanja v povezavi z zaposlitveno 

sestavo prebivalstva. 

Graf 12: Kje ste zaposleni? 

 

 

Vprašani so večinoma zaposleni v industriji oz. proizvodnem podjetju (82 anketiranih), v državni 

upravi, vzgoji, izobraževanju ali zdravstvu (78), ukvarjajo se z drugo storitveno dejavnostjo (65) 

ali pa se še šolajo (77). Manjšina vprašanih je upokojenih (26), brezposelnih (11) ali pa so 

zaposleni v kmetijstvu ali gozdarstvu (3). Največ ljudi je zaposlenih v storitvah, dobra tretjina v 

industriji, manjši del pa v primarnih dejavnostih. Podobno je tudi v celotni Sloveniji. 

Graf 13: Ali ste zaposleni v občini Mirna?  
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Na podlagi naše ankete lahko zaključimo, da je dobra četrtina občanov zaposlenih v občini Mirna, 

slabe tri četrtine pa v drugih občinah. 

Občani, ki so zaposleni v drugih občinah, so zaposleni v občini Trebnje (41 anketiranih), Novo 

mesto (38), Ljubljana (36), Šentrupert (14), Sevnica (9) ter tudi v občinah Grosuplje, Ivančna 

Gorica, Krško, Mokronog–Trebelno, Mirna Peč, Dobrepolje in Trzin. 

Največ šolajočih se anketirancev se šola na Mirni (40), v Novem Mestu (18), v Ljubljani (10) ter 

v Kranju, v Krškem in v Ivančni Gorici. 

 

Graf 14: Kako najpogosteje hodite v službo, šolo, po raznih opravkih? 

 

Kar 74 % anketiranih hodi v šolo, službo ali po raznih opravkih z lastnim prevozom oziroma z 

avtomobilom, 14 % jih hodi peš ali s kolesom, 12 % pa z javnim prevozom (predvidevamo, da 

so to predvsem šolarji). Zaposleni občani nimajo dovolj dobrih povezav javnega prometa in se 

ga ne morejo posluževati v večji meri, zato se vozijo na delo s svojimi avtomobili, kar jim 

omogoča individualno svobodo, poleg tega pa fleksibilnost in prihranek pri času. Večkrat 

slišimo, da se več ljudi vozi na delo skupaj, kar je zelo smiselno, saj se tako zmanjša poraba 

goriva in tako tudi ogljični odtis.  

Želele smo odgovore tudi na nekaj drugih vprašanj, ki odražajo splošno razpoloženje in 

zadovoljstvo med občani. 

Graf 15: Ali ste zadovoljni z ohranjanjem naravne in kulturne dediščine v občini?  
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Več kot polovica vprašanih je zadovoljnih z odnosom lokalne skupnosti do naše naravne in 

kulturne dediščine (225 anketirancev), dobra četrtina je delno zadovoljnih (98), nekaj pa ni 

zadovoljnih (25). 

Manj zadovoljni občani so podali ideje in želje, da bi radi zmanjšali pozidanost, namenili večjo 

skrb gradu oz. lastništvu gradu, ohranjali stavbne kulturne dediščine, jih ne podirali, temveč 

obnovili (npr. nekdanja Potrbinova vila). Želijo si, da bi bilo več načrtnega prenavljanja, da bi 

obnovili kulturni dom ter da bi obnovili in razširili ozek most čez reko Mirno v središču naselja, 

kjer se predvsem v času prometnih konic (zjutraj in v času vračanja ljudi iz služb) v kombinaciji 

s tovornjaki naredijo večji zastoji. Prav zato so se začeli konkretni postopki za gradnjo obvoznice 

(podiranje starih hiš …). Posamezniki so izpostavili posamezne primere prekomernega 

izsekavanja gozda in mestoma neurejene javne površine in dotrajane pločnike. 

Del ankete je bil namenjen le občanom, ki so se priselili v občino Mirna. Naš cilj je bil, da 

pridobimo vpogled v zadovoljstvo občanov v naši okolici v primerjavi z življenjem v 

prejšnji/drugi občini. 

 

Graf 16: Ali že celo življenje živite v občini Mirna ali ste se priselili iz druge občine ali druge države? 

 

Nekaj več kot polovica vprašanih od rojstva živi v občini Mirna, 39 % se jih je priselilo od 

drugod, le nekaj pa jih je bilo rojenih v občini Mirna, so živeli tudi drugod in se nato preselili 

nazaj na Mirno. 

Graf 17: S kom ste se priselili v občino?  

 

Med tistimi, ki so se preselili na Mirno od drugod, jih je večina prišla z družino, nekaj manj s 

partnerjem ali pa so se priselili sami. 
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Graf 18: Ste se priselili iz druge slovenske občine ali iz tujine? 

 

Več kot 92 % priseljenih se je priselilo iz druge slovenske občine, le nekaj pa se jih je priselilo 

iz tujine. Ti rezultati so dokaj primerljivi s statističnimi podatki, ki so predstavljeni v grafu 4 na 

str. 24. Na podlagi podatkov zadnjih 9 let smo izračunale, da je delež tujcev med priseljenimi 

občani 13 %. S tem smo zavrnile hipotezo 5, da je med priseljenimi podoben delež tujcev in 

priseljenih iz drugih slovenskih občin. 

 

Graf 19: Zakaj ste se priselili v občino Mirna? 

 

 

V občino Mirna se je 56 % ljudi priselilo zaradi družinskih razlogov (zaradi partnerja, sorodnika, 

otrok), priselili so se tudi zaradi službe oz. delovnega mesta, zaradi nižjih in bolj dostopnih cen 

stanovanj kot v osrednji Sloveniji in zaradi šolanja. Drugi pa so se v našo občino preselili zaradi 

lepe okolice Mirnske doline, dobrega počutja in zaradi potenciala, ki ga kraj nakazuje. 

Potrjujemo hipotezo 6, da se ljudje priseljujejo predvsem zaradi družinskih razlogov,  

delovnih mest v občini in okolici ter cenejših stanovanj v primerjavi z osrednjo Slovenijo. 
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Na Mirni je številnim priseljencem v primerjavi s prejšnjo občino bolj všeč, ker jim Mirna 

predstavlja mirnejše okolje, okolje z veliko javnimi površinami za rekreacijo, druženje in 

sproščanje. Všeč jim je ravno prav veliko naselje, ki ima vse potrebno za kvalitetno bivanje, 

zadovoljni so z vodenjem občine, bližino in urejenostjo šole, zdravstvenega doma, pošte, 

dostopom do trgovine. Čutijo večjo povezanost in prijaznost prebivalcev kot v občinah, kjer so 

živeli prej. Velika večina je z življenjem v občini Mirna bolj zadovoljna, če primerja kvaliteto 

bivanja z življenjem v prejšnji občini. V naslednjem poglavju sledijo intervjuji, ki tudi potrjujejo 

te odgovore, ki so bili pridobljeni z anketo. 

Graf 20: Kako ste zadovoljni s kvaliteto bivanja v vaši občini? 

 

Skoraj polovica vseh vprašanih je večinoma zadovoljnih s kvaliteto življenja v občini Mirna, 32 

% je zelo zadovoljnih, 18 % srednje zadovoljnih, le 3 % vprašanih pa je nezadovoljnih. To 

pomeni, da je skoraj 80 % občanov zelo zadovoljnih z življenjem v naši občini, kar se nam zdi 

zelo pozitivno. S tem potrjujemo hipotezo 8. Tak rezultat smo pričakovale in ga z veseljem 

posredovale tudi županu, saj je vsaka pohvala ali dobra ocena vedno motivacija za dobro delo 

vnaprej. 
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5. INTERVJUJI S PRISELJENIMI V OBČINI 

Opravile smo 4 intervjuje. Prvi trije sogovorniki so učenci naše šole, vsi učenci 8. razreda. Zadnji 

intervju  smo opravile z učiteljico športa Marlies Bračko, ki se je na Mirno preselila z 

Nizozemske že 27 let nazaj. 

 

DŽENAJLA DUKIĆ 

Kaj je bil glavni razlog za preselitev v občino Mirna?  

Glavni razlog je bil ekonomski, saj je oče v okolici Mirne dobil službo.  

Zakaj ste se odločili ravno za Slovenijo? 

Zato, ker je slovenski jezik za nas lažje razumeti. 

S kom si se preselila? 

Z družino. 

Kje si počutila bolje: v Sloveniji ali Bosni in Hercegovini? 

Bolje sem se počutila v BiH, ker mi je bilo vse bolj domače. 

Kaj ti je najbolj všeč na Mirni? 

Najbolj mi je všeč to, da je okoli veliko gozdov. 

Kje si prej živela in hodila v šolo? 

Najprej sem 6 let živela v Veliki Kladuši, potem sem se preselila v Prijedor. 

Kakšen odnos so imeli do tebe sosedje, ko ste se priselili na Mirno? 

Ko smo prišli, so nas lepo sprejeli in na splošno so ljudje zelo prijazni.  

Ali se ti zdi prejšnje mesto bolj razvito kot Mirna? 

Zdi se mi podobno razvito. Tam je bilo še več trgovin in gostiln. 

Kako si se navadila na novo šolo? So te sošolci dobro sprejeli? 

Šola mi je všeč,  na začetku so bili sošolci sramežljivi, težje so pristopili k meni, zdaj pa smo 

čisto domači eden z drugim. Šola je zelo urejena. 

Kaj pogrešaš ali ti ni všeč na naši šoli? 

Pogrešam, kako smo se pripravljali na božične praznike, saj smo tam pred starši peli, igrali, se 

zabavali … 

 

 

ADI ALIBEGIĆ 
 

Iz katerega kraja si se preselil?  

Najprej sem nekaj let živel na Mirni in se nato preselil v Ljubljano, kjer sem se po petih letih 

vrnil nazaj na Mirno. 

Kaj je bil glavni razlog za preselitev v občino Mirna? 

Glavni razlog, da sem se preselil nazaj na Mirno, je bil družinski, saj sta se starša ločila in je 

nato mami želela nazaj v kraj, kjer se je najbolje počutila. 

S kom si se preselil? 

Preselil sem se s svojo mami. 

Koliko časa že živiš na Mirni? 

Na Mirni živim že skoraj 8 let. 
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Kako si se počutil, ko si se moral preseliti? 

Selitev se mi ni zdela težka, čeprav sem na začetku pogrešal okolico Ljubljane in prijatelje. 

Vesel pa sem bil, ker sem spet lahko videl svoje stare sošolce z Mirne in bil bližje svoji babici 

in dedku. 

Kaj pogrešaš? 

Pogrešam svoje prijatelje in sošolce, s katerimi sem se rad družil, več trgovin … 

Ali ti je naš kraj všeč? 

Ja, zelo mi je všeč. 

Ali imaš kakšne sorodnike v naši občini?  

Ja. Na Mirni imam svojega dedka in babico, sestrično, teto in strica. 

Kaj bi spremenil v naši občini? 

Dodal bi več trgovin in raznih storitev . 

Kaj si pogrešal v svoji prejšnji občini?  

V prejšnji občini sem predvsem pogrešal več zelenja, dreves, travnatih površin, saj jih je bilo 

premalo. Okolica Mirne je zelo zelena. 

Kaj ima naša občina, česar prejšnja ni imela? 

Naša občina ima več narave, zasebnosti, miru, prostora za gibanje in druženje. 

Kje se počutiš bolje?  

Na Mirni, saj imam tukaj zelo dobre prijatelje in sorodnike, katerim lahko zaupam. 

 

 

LANA ŠINTLER 

Iz katerega kraja si se preselila?  

Priselila sem se iz Krmelja oziroma iz Gabrijel. 

S kom si se preselila? 

Na Mirno sem se preselila s svojo mami in mlajšim bratcem. 

Koliko časa že živiš na Mirni?   

Na Mirni živim že 6 let. 

Kako si se počutila, ko si se morala preseliti? 

Zelo sem bila žalostna in ni bil dober občutek. Ko sem se odselila, sem bila stara komaj 7 let, 

nič nisem razumela, morala sem mesec dni živeti pri svojem stricu, saj je bilo novo stanovanje 

v slabšem stanju.  

Kaj pogrešaš? 

Pogrešam prijatelje in sošolke, saj sem se z njimi družila in zabavala. Nisem ravno znala 

dobro odreagirati na preselitev, saj sem izgubila vse stike z ljudmi, ki jih poznam in s katerimi 

smo se razumeli. Zelo hitro pa sem se spoprijateljila z novimi sošolci. 

Ali ti je naš kraj všeč? 

Ja,  ker je vse bolj dostopno, imamo večjo šolo, veš trgovin in na splošno se mi zdi bolj urejen 

kraj. 

Kaj bi spremenila v naši občini? 

V občini Mirna bi spremenila to, da se ne bi tako hitro razvijala oziroma spreminjala, da bi 

čim prej zgradili obvoznico, saj je čedalje več prometa. 

Kaj ima naša občina, česar prejšnja ni imela? 

Naša občina ima večjo in urejeno šolo, večje trgovine in več možnosti za kvalitetno aktivno 

preživljanje prostega časa. 

Kje se počutiš bolje?  

Oba kraja sta mi všeč, saj mi je bilo povsod lepo. V prejšnji občini sem odraščala in imam 

nanj veliko lepih spominov, tukaj v občini Mirna pa imam več prijateljev. 
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učiteljica športa MARLIES BRAČKO 

Iz katerega kraja ste se priselili? 

Preselila sem se z Nizozemske iz kraja Heerde, ki ima sedaj okoli 18.000 prebivalcev.  

Kaj je bil glavni razlog za preselitev v občino Mirna? 

Na Mirno sem se preselila zaradi svoje ljubezni, ki sem jo našla v Sloveniji. 

S kom ste se preselili? 

Preselila sem se k partnerju. Čez čas sta moja starša v Sloveniji kupila vikend in sta tako tudi 

ona dva preživela tu veliko časa. 

Koliko časa že živite na Mirni? 

Na Mirni živim že 27 let. 

Kako ste se počutili, ko ste morali zapustiti domači kraj? 

Bila sem vesela in navdušena, saj sem se preselila k partnerju in v državo s čudovito naravo. 

Je bila to za vas težka odločitev?  

Ne. 

Kaj pogrešate? 

Najbolj pogrešam bližino sorodnikov ter prijateljev. 

Ali vam je naš kraj všeč? Zakaj? 

Da, zaradi čudovite narave, velike možnosti športne rekreacije, lepega športnega parka, 

povezanosti občine in šole ter prijaznih ljudi. 

Ali imate še kakšne sorodnike v naši občini?  

Živim s svojim možem in z otrokoma. V občini živita tudi tast in tašča.  

Kaj bi spremenili v naši občini? 

V občini pogrešam urejene kolesarske poti in bolj urejen center. Super bi bilo, če bi bil v 

občini ponovno bazen, kjer se lahko otroci poleti veliko družijo.  

Kaj ste pogrešali v svoji prejšnji občini?  

Praktično nič. 

Kaj ima naša občina, česar prejšnja ni imela? 

Nobena šola ni imela tako dobre zunanje športne infrastrukture. Prav tako ni bilo toliko 

sodelovanja med občino in šolo. Heerde ima zelo lepo naravo, vendar pa ni hribov. Zelo mi je 

všeč tudi sprehajalna pot Trim steza ob reki Mirni.  

Kakšna je razlika med Mirno in prejšnjo občino?  

V prejšnji občini ni blokov, temveč so vrstne hiše, je veliko več trgovin in bolj urejen center 

(vse je v rožah in estetsko dovršeno). Kraj je na splošno še bolj urejen. Ni mi bilo težko oditi 

iz matične občine, vendar sem pustila veliko ljudi za sabo, ki jih včasih zelo pogrešam. Na 

splošno pa mi je v obeh občinah všeč. 

Kako so vas sprejeli prebivalci Mirne in kakšni so bili za razliko od prejšnjih? 

Na splošno so me ljudje lepo sprejeli. Od Nizozemcev se razlikujejo, da so bolj zaprti. 

Ali bi se preselila nazaj? 

Ne, saj mi je na Mirni zelo všeč. 

Ali se vam je bilo težko naučiti nov jezik? 

Jezik je čisto drugačen kot nizozemščina. Bilo je kar težko, saj ima slovenščina veliko več 

sklonov, števil, spolov. Ima tudi drugačen vrstni red in veliko izjem. 
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6. PREDSTAVITEV REZULTATOV NALOGE PREDSTAVNIKOM 

LOKALNE SKUPNOSTI 

Odločile smo se, da ugotovitve raziskovalne naloge in analizo ankete predstavimo tudi  našemu 

županu, gospodu Dušanu Skerbišu, ki je ob koncu predstavitve z veseljem dodal nekaj besed o 

sami občini in načrtih za prihodnost. V uvodnem delu smo mu predstavile rezultate statističnih 

analiz. Nato je sledila analiza naše ankete, ki so jo rešili anketiranci iz občine Mirna. Županu 

smo predstavile vsa mnenja sodelujočih. Predvsem smo se osredotočile na to, kaj bi radi občani 

spremenili in dodali, kaj pogrešajo, ter izpostavile ponavljajoča se mnenja. Po predstavitvi je 

sledil pogovor z županom.  

Slika 45: Avtorice naloge z županom Dušanom Skerbišem 

 

Župan na Mirni živi že desetletja. Obiskoval je tudi našo osnovno šolo. Povedal nam je, da je v 

preteklih letih pri približno 120 obiskanih občinah opazil razvoj šele po tem, ko so te postale 

samostojne. Še pred letom 1991 je bilo v naši občini zaposlenih 1500 ljudi, največ v tovarni 

Dana, ki je v najuspešnejšem obdobju imela kar 500 zaposlenih, zdaj pa jih imajo le še okoli 100. 

Po letu 1991 so številna podjetja končala v stečaju. V tem času je bilo na Mirni intenzivno 

odseljevanje, ki se je ustavilo šele leta 2015. Naselje z infrastrukturo se je takrat že razvijalo v 

okviru samostojne občine.  

Na Mirni sta trenutno največja zaposlovalca podjetji Tomplast (termoplasti s tehnologijo 

brizganja, predvsem v avtomobilski, počitniški industriji in industriji električnih orodij) in Dana 

(alkoholne, brezalkoholne pijače, čista izvirska voda). Presad (sokovi, sadni izdelki) je kupilo 

podjetje Gitis. Tomplast je v tem času, ko se je podjetje Revoz znašlo v krizi in je čas odpuščanja 

zaposlenih, ponudil kar 50 novih delovnih mest. V preteklih letih se je naredilo veliko napredka 

na področju širjenja vodovoda in urejenih cest. 

Številni se res k nam priselijo zaradi dobre lokacije oz. bližine avtoceste, saj imamo do glavne 

avtoceste A2 le 5 minut vožnje, do Novega mesta 15–20 minut, do Ljubljane pa 45 minut, zato 

se naselja v občini širijo. 

Župan je med drugim navedel razlog, zakaj se določeni elementi kulturne dediščine niso obnovili, 

kar so posamezniki navajali v anketi. Enostavno je bil primer Potrbinove vile v preslabem stanju 

za kakršno koli obnovo. Nekateri so v anketi podali tudi mnenje o prenovi ribnika pri gradu. O 
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tej tematiki je župan povedal, da sta bili v preteklosti v njem že 2 utopitvi, da so ga že enkrat 

izpraznili in ponovno napolnili, vendar ni ostal dolgo čist, ker so nekateri v njem kopali svoje 

živali, pojavljale pa so se tudi razne fekalije. Bazen v smislu nekdanjega kopališča imajo na 

občini namen narediti na drugi lokaciji. Ribnik pod gradom bo še naprej ostal tak, kot je danes. 

Občani Mirne si zelo želijo oživiti dogajanje na gradu, vendar je župan povedal, da ima grad 

lastnico iz tujine, ki ga zdaj prodaja naprej, saj se ona v zadnjih letih ni odločila za obnovo in 

nove dejavnosti v gradu. Za grad se naj bi zopet zanimali investitorji iz drugih držav, npr. iz 

Avstrije in Slovaške. Županu in dvema sodelavkama smo predstavile tudi ideje o prenovi gradu 

v sobe, kavarno, restavracijo, prostor za kulturne prireditve, kar v naši občini pogrešajo številni 

prebivalci. Tudi na Občini imajo podobno vizijo gradu. 

Trenutno se na Mirni gradi obvoznica, ki bo razbremenila močno prometno obremenjen center,  

številna stanovanja, 3 nova podjetja, parkirišče pred šolo, prenavlja se tudi Kulturni dom Mirna 

(nekdanji TVD Partizan), v katerem potekajo razni kulturni dogodki, kino, v njem ima svoj 

prostor tudi Mladinska organizacija Jurček …  

Župan nam je nato povedal še nekaj zanimivih podatkov o nadaljnjem razvoju v naši občini, če 

bodo finance to dopuščale. Na Mirni nameravajo v prihodnosti zgraditi nov gasilski dom na drugi 

lokaciji, še več dodatnih parkirišč, razširiti sedanji vrtec Deteljica za dodaten oddelek (skupaj 7 

oddelkov) in zgraditi nov vrtec, ki bi imel 10 oddelkov. Potrebe po tem smo dokazale tudi z našo 

raziskovalno nalogo. Povečala se bo tudi osnovna šola za 4–6 učilnic in osnovna šola s 

prilagojenim programom, ki se bo širila in dobila dodatno nadstropje. V samem centru kraja se 

bo širila tudi cesta od Gostilne Kolenc do Kulturnega doma Mirna, uredila se bodo dodatna 

parkirišča, dodalo se bo več javne razsvetljave, na prostem se bo zgradil tudi oder za razne 

koncerte ob vročih poletnih dneh, pri ribniku se bo naredilo mini golf igrišče in dokončalo 

urejeno postajališče za avtodome, zgradil se bo razgledni stolp na Debencu. Župan je z 

zanimanjem spremljal analizo naše ankete in povedal, da je kar nekaj predlogov že v realizaciji 

in da je hvaležen za vsa mnenja, ki so jih podali občani in jih bodo upoštevali v prihodnje. 

Na Mirni bo veliko stanovanj, ki so trenutno zelo zanimiva predvsem za tiste, ki se želijo iz mest 

preseliti v mirnejše okolje. V prihodnosti se bo poleg že naštetega v nalogi zgradilo tudi 60 novih 

stanovanj na območju nekdanjega Preventa, prenovil in razširil se bo Mercator, ki bo dobil tudi 

kavarno, trgovino z obutvijo in manjšo slaščičarno, v Jamski ulici, na najbolj sončni strani, pa se 

bo zgradilo manjše urejeno kopališče, ki bo imelo svoje glamping hišice in manjši hotel.  

Občina želi tudi obnovo grajskega vodnjaka, ustanovitev nove knjižnice, v zdajšnji pa bi bil dom 

za druženje in manjši hostel. Ena od prioritet je tudi prometna varnost, čemur bodo posvetili 

veliko pozornosti.  

Namesto doma za ostarele občane, ki je bil načrtovan na Mirni, vendar država ni dala zelene luči, 

se bo zgradilo 20 manjših varovanih stanovanj, ki bodo namenjena samo starejšim. Vse ideje z 

gradnjo in prenavljanjem so seveda odvisne od zemljišč na nekem območju, ki jih mora občina 

najprej kupiti. 

Pogovor z županom in sodelavkama nam je bil zelo zanimiv, saj smo izvedele veliko novih idej 

o razvoju občine s pomočjo fotografij. Presenečene smo bile, koliko dobrih idej imajo vodilni in 
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koliko pozitivnih sprememb nas čaka. Menimo, da bodo občani zelo zadovoljni z življenjem tudi 

v prihodnje. Mislimo, da nas čaka svetla prihodnost in tudi me si želimo ostati tukaj. 

Slika 46: Center Mirne v prihodnosti 

 

Slika 47: Center Mirne v prihodnosti 

 
Vir: Občina Mirna 

 

 

7. ZAKLJUČEK 

Z iskanjem literature, terenskim delom, analizo statističnih podatkov in sestavljanjem ankete smo  

se začele ukvarjati že oktobra. Naprej smo zastavile hipoteze in potem začele zbirati podatke, 

predvsem na Statističnem uradu Republike Slovenije.  V uvodu smo napisale spremembe, ki jih 

zadnje čase opažamo na Mirni, ter navedle cilje naše raziskovalne naloge. Nato smo naredile 

kratko geografsko predstavitev naše občine z vsemi naselji. Sledila je statistična analiza skupnega 

gibanja števila prebivalstva, naravnega in selitvenega gibanja, podrobnejših podatkov o 

selitvenem gibanju ter primerjava osnovnih demografskih podatkov občine s slovenskim 

povprečjem. Na podlagi teh podatkov smo naredile grafe. Nato smo sestavile anketo in jo delile 

s pomočjo aplikacije 1ka. Sledila je analiza ankete. Opravile smo še nekaj intervjujev s 

priseljenci. Na koncu smo se pogovorile z županom in mu predstavile naše delo. Glede na vse 

zbrane podatke smo lahko napisale to raziskovalno nalogo. 

Predvidevale smo, da prebivalstvo v občini zadnja leta narašča, zato se gradijo novi bloki, širila 

se bosta šola in  vrtec. Na podlagi pogovorov z domačini in podatkov Statističnega urada RS ter 

popisov prebivalstva smo potrdile naša predvidevanja. Število prebivalcev na območju občine 

Mirna zadnje čase narašča. Glede na številne novogradnje in vse hitrejši razvoj občine lahko 

trdimo, da bo tako tudi v prihodnje. 
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Naravni prirast je zadnje čase višji od državnega povprečja in je pozitiven. Selitveni prirast je bil 

leta nazaj nižji od povprečja Slovenije in negativen, vendar je v zadnjih letih veliko višji kot v 

celotni državi in je pozitiven.  

Ena naših hipotez je bila, da je na Mirni več mladega in zrelega prebivalstva, v ostalih naseljih 

pa večji delež starejšega prebivalstva. Ugotovile smo, da ni večjih razlik v deležu posameznih 

starostnih skupin na Mirni ali v okolici. Vsa naselja v občini so dobro dostopna in blizu Mirne, 

kjer so zdravstveni dom, šola, vrtec, pošta, občina, številne stortive, zato mladi v njih tudi 

ostajajo. Občina Mirna ima v primerjavi s Slovenijo večji delež mladega in manjši delež 

starejšega prebivalstva. Tudi indeks staranja je nižji od slovenskega povprečja. 

Ob začetku raziskovanja smo mislile, da je med priseljenimi podoben delež tujcev in slovenskih 

državljanov. Pri tej hipotezi smo se najbolj zmotile. Delež tujcev je namreč veliko nižji, na 

podlagi statističnih podatkov in naše ankete lahko rečemo, da je ta približno 13 %. Število 

priseljenih žensk in moških iz drugih občin Slovenije je zelo podobno, saj se ljudje večinoma 

priseljujejo zaradi družinskih razlogov. Pri priseljenih iz tujine smo ugotovile, da se je priselilo 

več moških kot žensk, predvsem zaradi ekonomskih vzrokov. Zadnje čase pa vse bolj prihajajo 

celotne družine, kar opažamo tudi na naši šoli. 

Ljudje se preseljujejo predvsem zaradi družinskih razlogov, delovnih mest v občini in okolici ter 

cenejših stanovanj v primerjavi z osrednjo Slovenijo. To je bila naša šesta hipoteza in lahko jo 

potrdimo, saj se je več kot polovica anketiranih priseljencev priselila v občino Mirna zaradi 

družinskih razlogov. Številni so tu našli delo, nekateri pa so se priselili tudi zaradi lepe okolice, 

dobrega počutja in zaradi potenciala, ki ga ima to območje. 

Prebivalcem občine Mirna je najbolj všeč, da imajo veliko rekreacijskih in športnih površin za 

gibanje, da naselje leži blizu avtoceste Ljubljana–Novo mesto, urejena infrastruktura, mirno in 

zeleno okolje … Občani pogrešajo predvsem boljše povezave v javnem prometu in več trgovin, 

želijo si še več kulturnih, javnih in športnih dogodkov. Anketirani so podali še številne druge 

ideje za razvoj občine, ki so tudi zapisane v nalogi in so bile predstavljene županu. 

Dobra četrtina občanov je zaposlenih v občini Mirna, ostali pa predvsem v občinah Trebnje, 

Novo mesto, Ljubljana, Šentrupert, Sevnica. Največ šolarjev, ki nadaljujejo šolanje, se šola v 

Novem mestu in v Ljubljani. Največ anketiranih je zaposlenih v storitvenih dejavnostih (40 %) 

in industrijskem podjetju (23 %), 3 % je brezposelnih, 7 % upokojenih, 21 % anketiranih pa se 

še šola.  

Po opravkih večinoma hodijo z lastnim prevozom, le 12 % anketiranih je rednih uporabnikov 

javnega prometa, kar je glede na slabšo dostopnost javnega prevoza pričakovano.  

Na podlagi intervjujev s priseljenci smo izvedele, da se po priselitvi v našo občino počutijo 

sprejete in da radi živijo v teh krajih. Skoraj 80 % občanov je zadovoljnih z življenjem v naši 

občini, kar se nam zdi zelo pozitivno. Tak rezultat smo pričakovale in ga z veseljem posredovale 

tudi županu, saj je vsaka pohvala ali dobra ocena vedno motivacija za dobro delo vnaprej. 

 

 

 



Demografska podoba občine Mirna 

42 
 

8. VIRI IN LITERATURA 

Geopedia – interaktivni spletni atlas in zemljevid Slovenije, URL: http://www.geopedia.si/ 

(26. 11. 2021)  

 

Krajevni leksikon Slovenije. DZS, Ljubljana, 1995. 

 

Marin, M. Speča lepotica – vodnik po gradu Mirna. Zasnova in realizacija Studio 5 Mirna, 

tloris Igor Sapač, oblikovanje in oprema Darinka Knapič. Trebnje: Občina Trebnje, 2007. 

 

Nahtigal, D. Podobe dežele ob Temenici in Mirni: Kraji iz občine Trebnje na starih 

razglednicah. Trebnje: Kulturno društvo Mavrica, 2003.  

 

Občina Mirna in Osnovna šola Mirna. Analiza stanja predšolske vzgoje z demografsko 

projekcijo in idejno rešitvijo prostorske problematike za izvajanje javnih programov v občini 

Mirna. Mirna, 2019. 

 

Občina Mirna – interno gradivo o nadaljnjih projektih s slikovnimi prikazi. Mirna, 2022. 

Predstavitev Mirne z okolico na spletni strani OŠ Mirna: 

http://osmirna.splet.arnes.si/files/2015/07/OMirni.pdf (februar 2022) 

Perko, D., Orožen Adamič, M. (ur.) Slovenija: pokrajine in ljudje. Ljubljana: Mladinska knjiga, 

1999. 

Spletna stran Občine Mirna. URL: www.mirna.si (januar 2022) 

Statistični urad RS. URL: https://www.stat.si/statweb (december 2021) 

 

Topole, M. Mirnska dolina. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC, 

1998. 

 

http://www.geopedia.si/
http://osmirna.splet.arnes.si/files/2015/07/OMirni.pdf
http://www.mirna.si/
https://www.stat.si/statweb

