
 
 

 

Številka: 03200-12/2016-32 

Datum:   26. 9. 2016 

 

k 2. točki 

 

  

Mestni svet 

Mestne občine Ljubljana 

Mestni trg 1 

1000 Ljubljana  

 

 

Zadeva: poziv MOL k ukrepanju in sprejetju izjave za občino brez tajnih sporazumov  

 

 

V skladu z 97. členom Poslovnika Mestnega sveta MOL naslavljam na župana MOL svetniško 

pobudo in prosim za pisni odgovor.  

 

Predlagam, da se MOL pridruži že skoraj 2.000 evropskim mestom in regijam, ki so se razglasili kot 

»območja brez prostotrgovinskih sporazumov TTIP, CETA in TiSA« in se zavezali k ozaveščanju o 

negativnih vplivih tajnih sporazumov na lokalna gospodarstva in lokalne skupnosti. 
 

Mestna občina Ljubljana bi s sprejemom sklepa na deklarativni ravni izjavila, da ne pristaja na 

dogovore, ki bi izhajali iz mednarodnih sporazumov, sklenjenih na nedemokratičen in nepregleden 

način, med komisijo Evropske unije in vlado ZDA (TTIP – Čezatlansko trgovinsko in naložbeno 

partnerstvo), komisijo EU in vlado Kanade (CETA – Celovit gospodarski in trgovinski sporazum ) 

oziroma med komisijo Evropske unije in vlado katerekoli druge države ali skupine držav (TiSA – 

Sporazum o trgovini s storitvami). 
 

Pogajanja niso transparentna, dostop javnosti do informacij je zaprt, zato se upravičeno pridružujemo 

pomislekom številnih nevladnih organizaciji v Sloveniji in Evropi, sindikatom, kmetom, 

okoljevarstvenikom in potrošnikom, da bodo negativne posledice za slovensko gospodarstvo in 

demokracijo. S tem želimo zaščititi in varovati:  
- javni interes in kvaliteto življenja meščank in meščanov Ljubljane, 

- osnovne javne storitve, kot sta javno zdravstvo in šolstvo, 
- pridobljene socialne pravice,  

- standarde za čisto in varno okolje,  

- lokalno pridelavo in ponudbo hrane,  

- lokalne interese in lokalno ekonomijo ter socialno-ekološka javna naročila za dobavitelje  

 izdelkov in storitev,  

- negativni vpliv na slovensko gospodarstvo in delovna mesta. 

 

Zavedamo se pogubnosti tajnih sporazumov za lokalno skupnost, demokracijo, okoljske standarde in 

socialne pravice. Zato predlagam, da župan MOL apelira na Vlado RS in zahteva večjo 

transparentnost pogajanj ter postopkov sprejemanja sporazumov ter redno poročanje o poteku 

pogajanj in primerno vključitev strokovne in zainteresirane javnosti.  

 

Že v mesecu marcu 2015 sem na 4. sejo Mestnega sveta MOL podala  županu MOL svetniško 

pobudo in prosila za ukrepanje. V odgovoru ste me opozorili predvsem  na pristojnosti sprejemanja 

sporazumov. 



 

 

 

Zato omenjam, da smo v Združeni levici pozvali Vlado RS, naj se zaveže k drugačnim stališčem 

glede tajnih sporazumov, kot so TTIP, CETA in TiSA ter da naj v pogajanjih dosledno zagovarja 

stališča, ki jih je Slovenija že sprejela, in od njih ne odstopa. Pripravili smo priporočila vladi, s 

katerimi želimo utrditi že sprejeta stališča in jih dopolniti na način, ki bo omogočal zavarovanje 

interesov in suverenosti Slovenije in njenih prebivalcev. 

Na 12. seji predsedstva Skupnosti občin Slovenije, ki je potekala v Velenju, 7.9.2016, so obravnavali 

tudi pobudo k razglasitvi slovenskih občin za območja brez spornih prostotrgovinskih sporazumov. 

Predsedstvo SOS je podprlo pobudo ter predlagalo, da se na poziv odzove čim večje število 

slovenskih občin, saj ni mogoče pristati na dogovore, ki bi izhajali ali izhajajo iz mednarodnih 

sporazumov, sklenjenih na nedemokratičen in nepregleden način. 

S pobudo bi se pridružili že sprejeti obvezi MO Maribor in MO Celje.  

 

S spoštovanjem,  

                                                                                            Nataša Sukič, 

                                                                                            mestna svetnica  

 

 

 

 


