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ZADEVA:

Predlog za obravnavo na 15. seji Občinskega sveta
Občine Miren Kostanjevica

PRIPRAVIL:

Občinska uprava Občine Miren Kostanjevica

NASLOV:

Predstavitev predlogov možnih lokacij za prodajo
domačih izdelkov v Mirnu.

POROČEVALEC:

Blanka Šuler

PRISTOJNO DELOVNO
TELO:

Odbor za okolje in prostor

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet se seznani s Predlogi za lokacije stojnic za priložnostno prodajo v
naselju Miren.

Zlatko Martin Marušič
Ţupan

Priloge:
- Predlogi za lokacije stojnic za
primernosti.

priloţnostno prodajo v naselju Miren – Mnenje o

PREDLOGI ZA LOKACIJESTOJNIC ZA PRILOŽNOSTNO PRODAJO V NASELJU
MIREN – MNENJE O PRIMERNOSTI
Občini Miren – Kostanjevica so bii posredovani trije predlogi lokacij za priložnostno
prodajo na stojnicah, v bližini nekdanjega mejnega prehoda Miren. Predvidevam, da
gre za 1-2 stojnici. V primeru prodaje ob cestah je potrebno zagotoviti varno
ustavljanje vozil kupcev oziroma da ustavljanje vozil ne ovira prometa na cesti.
1. Predlog stojnic ob občinski cesti preko nekdanjega mejnega prehoda, lokacija stojnic
na parceli št. 60/5 (v naravi travnik, lastnik ţupnija Miren)
Ocenjujem, da je lokacija neprimerna s prometno-varnostnega vidika. Prostor za
ustavljanje vozil je na razpolago le vzdolţ vzhodne strani vozišča, kar pomeni bočno
parkiranje ob cesti.
2. Predlog stojnic ob občinski cesti preko nekdanjega mejnega prehoda, lokacija stojnic
na parceli št. 59/2 (v naravi parkirni prostori, lastnik občina).
Tudi to lokacijo ocenjujem kot neprimerno, parkirišča so namenjena obiskovalcem
bodoče infotočke in pokopališča, s prometno-varnostnega vidika je ta lokacija
neprimerna, znotraj vplivnega območja kroţišča drţavne ceste, v primeru vztrajanja
na tej lokaciji bo potrebno predhodno pridobitev soglasja DRSC.
3. Predlog stojnic zahodno od novega parkirišča ob kroţišču na parceli št. 261/10 (v
naravi njiva, lastnik občina)
Lokacijo ocenjujem kot manj primerno, s ceste je slabše opazna.
Kot alternativo predlagam:
4. Predlog lokacije stojnic na urejenem parkirišču ob kroţišču
S postavitvijo dovolj opaznih stojnic je lokacija zelo opazna, nepotrebne so tudi table
ustavljanje vozil je varno, prostor je urejen. Z urnikom obratovanja stojnic je moţno
uskladiti rabo parkirišča (dopoldne prodaja, popoldne pogrebi).

Navezano na temo prodaje na zunanjih površinah dajem tudi dva predloga za
ureditev tržnice v naselju Miren in sicer:
5. Predlog ureditve trţnice na parceli št. 299 k.o. Miren
Parcela je v centru naselja, ob parku, lokalu in v bliţini cerkve. Je v občinski lasti, na
njeni površini obdelujejo vrtičke etaţni lastniki stavbe na parceli št. 916. To sicer
predstavlja zadrego, potrebno bo razčistiti razmerja, vendar se mi zdi lokacija spričo
pomanjkanja občinskih zemljišč in optimalne lege tega vredna. Površina parcele
omogoča tudi ureditev javnih parkirišč, najbolj smiselna bi bila skupna ureditev
površine parka in trţnice s parkirišči. Parkirišča bi bilo v dogovoru z lastnikom poti na
p. št. 301/11 moţno urediti tudi vzdolţ zahodnega roba parcele. Najbolj smiselno bi
bilo skupno načrtovanje parka, parkirišč in prostora trţnice.
6. Predlog ureditve trţnice na parcelah št. 639/7 in 639/8 k.o. Miren
Ta lokacija trţnica zahteva še nekaj več napora pri dogovarjanju z lastniki sosednjih
zemljišč. Parcela je v naravi uporabljana za vrtičke, na njej stojijo nelegalno zgrajeni

in neestetski pomoţni objekti. Predvidevam, da bo v bodoče prišlo do pomanjkanja
parkirnih mest na površini med poslovno-stanovanjskim objektom, marketom in cesto
(občina ni lastnik te površine).
Primeren program za površino: ureditev dostopa do gostinskega vrta, parkirišč,
enotno izvedenih estetskih pomoţnih objektov, prostora za trţnico.
V dogovoru z lastnikom p. št. 639/1 in s predlogom zamenjave zemljišč bi bilo moţno
urediti smiseln dostop do površine.

Priloge:
-

prikaz lokacij na DOF

Pripravila:
Blanka Šuler, univ.dipl.inţ.arh.

Miren, 28. 3. 2012

