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ZAPISNIK
3. izredne seje Občinskega sveta Občine Logatec, ki je bila v sredo, 30. novembra 2016.
Seja poteka v Veliki sejni sobi Občine Logatec v Upravnem centru Logatec – 1. nadstropje.
Na seji so navzoči naslednji člani in članice občinskega sveta (v nadaljevanju svetniki):
Peter ANTIČEVIČ, Rafael CEPIČ, Eva ČERNIGOJ, Ladislava FURLAN, Boris HODNIK, Janez
ISTENIČ, Dušan JERINA, Jerca KORČE, Angela MENART, Zoran MOJŠKERC, Janez NAGODE,
Janez OVSEC, Barbara PELLIS, Janez PODOBNIK, Jerneja RUPNIK, Anja SEDEJ, Jana ŠTIRN,
Klemen TRPIN, Špela TOMIĆ, Jasna VODNIK URŠIČ, Simon ŽERJAL.
Ostali navzoči na seji so: Berto MENARD – župan, Andrej VRHUNC – direktor občinske uprave, mag.
Nevenka MALAVAŠIČ – podsekretar, Špela BEZGOVŠEK– višji svetovalec, Nina GREGORIČ – višji
svetovalec, Blanka MARKOVIČ-KOCEN – urednica Logaških novic, Rosana TOLLAZZI – občanka.
Seja se prične ob 18.00 uri ob navzočnosti vseh 21 svetnikov.
Župan Berto MENARD (v nadaljevanju: župan) svetnike najprej seznani z razlogom za sklic izredne
seje.
Skladno z 32. členom Poslovnika občinskega sveta ((Logaške novice, št. 1-2/2014 – uradno
prečiščeno besedilo) v nadaljevanju: poslovnik) župan svetnike pozove k opredelitvi glede
predlaganega dnevnega reda. Svetniki so pozvani k podaji pripomb, predlogov za umik ali razširitev
dnevnega reda.
S sklicem so svetniki prejeli naslednji predlog dnevnega reda 3. izredne seje Občinskega sveta
Občine Logatec:
1. Obravnava Predloga soglasja k širitvi mreže lekarniške dejavnosti v občini Logatec –
nadaljevanje obravnave.
Predlogov za spremembe dnevnega reda ni. Župan predlaga glasovanje o predloženem dnevnem
redu 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Logatec
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec potrdi dnevni red 3. izredne seje Občinskega sveta Občine
Logatec v predloženem besedilu.
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 21 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.
Nato župan preide k obravnavi 1. točke dnevnega reda.

AD 1.
OBRAVNAVA PREDLOGA SOGLASJA K ŠIRITVI MREŽE LEKARNIŠKE DEJAVNOSTI V OBČINI
LOGATEC – NADALJEVANJE OBRAVNAVE
Uvodno obrazložitev poda župan.
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Nato župan preda besedo mag. Nevenki MALAVAŠIČ, ki poda dodatno obrazložitev in prebere
predlog sklepa. Župan povzame povedano in odpre razpravo.
Razprave na predlog ni, zato župan najprej predlaga glasovanje naslednjem
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec bo o treh predlaganih sklepih odločal z enkratnim glasovanjem.
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov.
Za je glasovalo 19 svetnikov. Prosti ni glasoval nihče.
Nato župan prebere naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec podaja soglasje, da se v občni Logatec razširi mreža lekarniške
dejavnosti, in sicer s povečanjem obstoječega prostora Javnega zavoda Lekarna Ljubljana in z
odprtjem nove enote Javnega zavoda Lekarna Ljubljana, pod naslednjimi pogoji:
- investiciji ne bremenita Občinskega proračuna Občine Logatec,
- prizidek Zdravstvenega doma Logatec lahko sega največ do zelenice, in sicer tako, da se
ohranita prvi dve vrsti parkirišč,
- prizidek Zdravstvenega doma Logatec je grajen v naslednjih gabaritih: približno 300 m2
tlorisne površine na etažo in tri etaže,
- Javni zavod Lekarna Ljubljana se zavezuje pričeti z gradnjo prizidka Zdravstvenega doma v
roku 1 leta od podpisa aneksa k Pogodbi o ureditvi obstoječega stanja na področju izvajanja
lekarniške dejavnosti v občini Logatec, s katerim se bo opredelilo medsebojne pravice in
obveznosti v zvezi s povečanjem obstoječega prostora Lekarne Ljubljana in izgradnjo prizidka
k Zdravstvenemu domu Logatec, za kar Lekarna Ljubljana poda ustrezno zavarovanje, se
predvidi pogodbena kazen ali umik soglasja za novo enoto lekarne.
Občinski svet Občine Logatec soglaša s spremembo mreže lekarniške dejavnosti v Občini
Logatec in pooblasti župana Berta Menarda, da realizira potrebne postopke za uresničitev
spremembe navedene mreže.
Občinski svet Občine Logatec zadolži župana Berta Menarda, da v bližnji okolici Zdravstvenega
doma Logatec, in sicer na Poštnem vrtu, zagotovi nadomestna parkirna mesta, za
nadomestitev zmanjšanega števila parkirnih mest zaradi gradnje prizidka.
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 21 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.

S tem je bila obravnava točke končana. Župan se vsem prisotnim zahvali za sodelovanje in sejo
zaključi ob 18.15 uri.

Zapisala:
Nina Gregorič
višja svetovalka III
Berto Menard
župan
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