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Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) in 35. 
člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica 
(Uradni list RS, št. 52/04) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji 
dne_________________sprejel naslednji 
 
 

S K L E P 

 
 

1. 
 
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica daje soglasje javnemu zavodu Zdravstveni dom 
Osnovno varstvo Nova Gorica za nakup poslovnih prostorov na Ulici Gradnikove brigade 2, 
prostori Davčne uprave Republike Slovenije - Davčni urad Nova Gorica, za izvajanje 
zdravstvene dejavnosti v Novi Gorici in sicer naslednjih nepremičnin: 

- parcela št. 670/14 – poslovna stavba v izmeri 683 m² in dvorišče v izmeri 213 m² (ID 

633273), 

- parcela št. 670/15 – dvorišče v izmeri 68 m² (ID 1137782), k.o. Nova Gorica. 

 
 

2. 
 

Ta sklep začne veljati takoj. 
 
 
 
Številka: 3528-15/2012- 
Nova Gorica,  
                                                                                                     
  Matej Arčon  

ŢUPAN  
   



 

 
Številka:  3528-15/2012-4 
Nova Gorica, 17. januarja 2013 
 

O B R A Z L O Ţ I T E V 

 
 
Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica je neprofiten javni zavod, ki deluje v 
okviru javne zdravstvene mreţe in opravlja dejavnost na območju občin Nova Gorica, 
Brda, Kanal, Šempeter – Vrtojba, Miren – Kostanjevica in Renče - Vogrsko. Izvaja 
preventivne in kurativne storitve na področju osnovnega zdravstvenega varstva. S 
celovitim pristopom do zdravja usmerja paciente na pot, ki vodi do zdravega, 
zadovoljnega in zmeraj daljšega ţivljenja posameznika. 
 
Javni zavod je Mestno občino Nova Gorica seznanil s predlogom za nakup poslovnih 
prostorov za izvajanje zdravstvene dejavnosti v Novi Gorici. Ţe ob izgradnji nove stavbe 
zdravstvenega doma na Ulici Gradnikove brigade v Novi Gorici je Zdravstveni dom 
Osnovno varstvo načrtoval tudi izgradnjo prizidka na lokaciji sedanjih garaţ reševalne 
sluţbe. Zaradi neurejenih zemljiških zadev gradnja na tem območju ni moţna, zato javni 
zavod Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica predlaga nakup poslovnih 
prostorov kot je razvidno iz priloge. Gre za nakup poslovne stavbe na Ulici Gradnikove 
brigade 2, v kateri je locirana Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni urad Nova 
Gorica.  
Nepremičnina, ki je predmet obravnave, zajema: 

- parcelo št. 670/14 – poslovna stavba v izmeri 683 m² in dvorišče v izmeri 213 m² (ID 

633273), 

- parcelo št. 670/15 – dvorišče v izmeri 68 m² (ID 1137782), k.o. Nova Gorica. 

 
K prometu z nepremičninami mora javni zavod v skladu s 35. členom Odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica (Ur. list RS 
št. 52/04) pridobiti soglasje ustanoviteljic, to je Mestne občine Nova Gorica, Občine Brda, 
Občine Kanal, Občine Miren – Kostanjevica, Občine Šempeter – Vrtojba in Občine Renče 
– Vogrsko. 
 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da obravnava predloţeno 
gradivo ter sprejme predlagani sklep. 
                                                                                                                                                                                         

Pripravili: 
 
Metka Gorjup                                                                                       Matej Arčon 
NAČELNICA                       ŢUPAN                                                                                          
                                                                                                         

Marinka Saksida 
Višja svetovalka za druţbene dejavnosti 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
PRILOGE: 

- 1 x DIIP 
- 1 x izvedeniško mnenje 
- 1 x vrednotenje nepremičnin - poročilo 


