Zbirka medijskih objav
OBČINA ŽIROVNICA,
09. 04. 2014
Število objav: 2
Tiskani mediji: 0
Splet: 0
Radijske postaje: 2
Televizijske postaje: 0
Teletekst: 0
Spremljane teme:
Leopold Pogačar
Občina Žirovnica
OŠ Žirovnica
Zavod za turizem in kulturo Žirovnica
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Seznam objav v zbirki:
Naslov

Pobuda za spremembo zakona o lokalni samoupravi

Medij; Doseg

Radio Gorenc; 4000

Rubrika / Datum

Gorenjske novice, 08. 04. 2014

Stran v zbirki

Avtor

neznan avtor

3

Teme

Občina Žirovnica, Leopold Pogačar

Naslov

Pogačar za spremembo zakona o lokalni samoupravi

Medij; Doseg

Radio Sora; 9000

Rubrika / Datum

Dober dan Gorenjska, 08. 04. 2014

Stran v zbirki

Avtor

neznan avtor

4

Teme

Občina Žirovnica, Leopold Pogačar

Zaporedna št.
1

Zaporedna št.
2

11:01

Trajanje: 2 min

14:08

Trajanje: 2 min
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Radio Gorenc, Gorenjske novice
Doseg / Reach: 4000
Država / Country: Slovenija
Čas / Time: 11:01
Trajanje / Duration: 2 min

08. 04. 2014

Kazalo
1

Pobuda za spremembo zakona o lokalni samoupravi
RA GORENC, 8.4.2014, GORENJSKE NOVICE, 11:01

Naročnik: OBČINA ŽIROVNICA
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
Kliping d.o.o.

Žirovniški župan Leopold Pogačar je pred tedni na Skupnost občin naslovil pobud o za spremembo zakona
o lokalni samoupravi, ki omejuje delo v občinah z manj kot pet tisoč prebivalci. Le nekaj manj jih šteje tudi
Žirovnica, ki pa jo je nedavni obisk vlade zaobšel. Leopold Pogačar je premierki, ministrom in sekretarjem
predstavil pobudo za spremembo. Kot pravi, ga moti predvsem ideja o nepoklicni funkciji župana v
občinah z manj kot pet tisoč prebivalci.
LEOPOLD POGAČAR (žirovniški župan): Jaz nekako trdim, da je tako določilo diskriminatorno in mogoče
celo protiustavno, kajti ne smemo pozabiti na aktivno in pasivno pravico, kjer v bistvu s tem nekako
kandidate v občinah pod pet tisoč prebivalcev postavlja v, bom rekel, drugi plan, kajti razlika je, ali
ti kandidiraš in lahko potem seveda si tudi zaposlen, ali pa kandidiraš in si izvoljen in v bistvu ti ne
dajo možnosti, da bi poklicno opravljal funkcijo. S tem seveda favorizira nekatere kategorije, ne vem,
upokojence, nezaposlene in podobno. To se mi pa seveda ne zdi v redu, predvsem pa se mi ne zdi v redu,
da lokalna skupnost ne sme sama odločati o tem, na kakšen način bo kdo opravljal to funkcijo, kajti ne
pozabimo, najvišji organ odločanja v občini je občinski svet in te pravice mu ne gre vzeti.
NOVINAR: Župan računa, da bodo na skupščini Skupnosti občin, ki bo 16. aprila v Velenju o tej zadevi, še
kaj rekli, se bo pa obrnil tudi na poslance državnega zbora.

3

Radio Sora, Dober dan Gorenjska
Doseg / Reach: 9000
Država / Country: Slovenija
Čas / Time: 14:08
Trajanje / Duration: 2 min

08. 04. 2014

Kazalo
1

Pogačar za spremembo zakona o lokalni samoupravi
RADIO SORA, 08.04.2014, DOBER DAN, GORENJSKA, 14:08

Naročnik: OBČINA ŽIROVNICA
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
Kliping d.o.o.

VODITELJICA: Žirovniški župan Leopold Pogačar je pred tedni na skupnost občin naslovil pobudo za
spremembo zakona o lokalni samoupravi, ki omejuje delo v občinah z manj kot 5.000 prebivalci. Le
nekaj manj jih šteje tudi Žirovnica, ki pa jo je nedavni obisk vlade zaobšel. Župan Leopold Pogačar je
premierki, ministrom in sekretarjem predstavil pobudo za spremembo. Kot pravi, ga moti predvsem ideja
o nepoklicni funkciji župana v občinah z manj kot 5.000 prebivalci. V teh dneh je poslal na Skupnost občin
tudi amandma na predlog spremembe zakona o lokalni samoupravi.
LEOPOLD POGAČAR: Jaz nekako trdim, da je tako določilo diskriminatorno in mogoče celo protiustavno,
kajti ne smemo pozabit na aktivno in pasivno volilno pravico, ker v bistvu s tem nekako kandidate v
občinah pod 5.000 prebivalcev postavlja v bom rekel drugi plan, kajti razlika je, ali ti kandidiraš in lahko
potem si seveda tudi zaposlen, ali pa kandidiraš in si izvoljen in v bistvu ti ne dajo možnosti, da bi
poklicno opravljal funkcijo, s tem seveda favorizira nekatere kategorije, ne vem, upokojence, nezaposlene
in podobno, to se mi pa seveda ne zdi v redu. Predvsem pa se mi ne zdi v redu, da lokalna skupnost ne
sme sama odločat o tem, na kakšen način bo nekdo opravljal to funkcijo, kajti ne pozabimo, najvišji organ
odločanja v občini je občinski svet in te pravice mu ne gre vzeti.
VODITELJICA: Kakšni pa so nadaljnji koraki?
POGAČAR: To je v bistvu del obravnave predloga sprememb zakona o lokalni samoupravi, ki gre v javno
obravnavo, tako da jaz računam, da bomo tudi na skupščini skupnosti občin, ki bo 16. aprila v Velenju,
o tej zadevi še kaj rekli, seveda potem je pa stvar nadaljnjih postopkov, ali so taki predlogi s strani
predlagatelja upoštevajo ali ne. se bom pa seveda obrnil tudi na poslance državnega zbora.
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