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Številka:  0074-0001/2016 
Datum:   1. 12. 2016 
 
 
OBČINSKI SVET  
OBČINE CERKNICA 
 
 
ZADEVA: Sklep o soglasju za pridružitev skupini, ki se razglaša za 

TTIP Free Zone – občino brez tajnih sporazumov  
  
NAMEN: Obravnava in sprejem sklepa 
  
ZAKONSKA PODLAGA: 17. člen Statuta Občine Cerknica (Ur. l. RS, št. 58/10 in 78/15); 

81. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerknica (Ur.l. 
RS, št. 66/14 in 78/15); 

  
GRADIVO PRIPRAVILA: Irena ZALAR – direktorica občinske uprave 

 
  
PREDLAGATELJ: Marko RUPAR - župan Občine Cerknica 
  
POROČEVALKA: Irena ZALAR, direktorica občinske uprave 
  
  
PREDLOG SKLEPA:  

 
.   

Občinski svet Občine Cerknica je na ____ seji, dne ____________  sklenil, da se Občina 
Cerknica pridruži skupini že več kot 1850 občin, regij in skupnosti v državah EU in se 
razglaša za TTIP Free Zone – občino brez tajnih sporazumov. 
 
Na področju Občine Cerknica ne pristajamo na dogovore, ki bi izhajali ali izhajajo iz 
mednarodnih sporazumov, sklenjenih na nedemokratičen in nepregleden način med 
komisijo EU in vlado ZDA (TTIP), komisijo EU in vlado Kanade (CETA) oziroma med 
komisijo EU, vlado katerekoli druge države ali skupine držav (TISA).  
 
Za življenje in delovanje občank in občanov, prebivalk in prebivalcev Občine Cerknica, 
gospodarskih organizacij, delujočih na področju občine ne glede na njihov morebitni 
sedež, inštitucij Občine Cerknica ter društev občanov, delujočih na področju občine, prav 
tako ne glede na njihov sedež, ne morejo veljati nikakršni sporazumi, ki jih je kdorkoli in 
na kakršen koli način sprejel za našim hrbtom in bi nas na ta način prisilil k spoštovanju 
nekih nam povsem tujih pravil, katerih posledice so za življenje ljudi in organizacij, celotne 
skupnosti povsem nepredvidljive, škodljive. 
 
Ne pristajamo na spoštovanje kakršnihkoli tajnih sporazumov, ki nam, voljenim 
predstavnikom ljudstva onemogočajo, da uresničujemo dano nam zaupanje s strani naše 
skupnosti, da delujemo v skladu z njenimi interesi in v njeno korist. 
 
 
 
 



 

Obrazložitev: 
 
Dejstvo, da se sporazumi sestavljajo in usklajujejo v tajnosti (po prvotnih predlogih naj bi bili tajni 
tudi še trideset let po podpisu), poraja dvome o dobronamernosti ustvarjalcev. Po informacijah, ki 
postopoma prihajajo v javnost je že jasno, da vsebino pišejo lobisti in predstavniki multinacionalk, 
medtem ko so predstavniki ljudstva na nacionalni in evropski ravni, kljub drugačnim zagotovilom 
vladajočih, izključeni iz procesa. Sporazume bo potrdila Evropska komisija, Evropski parlament 
bo o njih odločal po načelu »vzemi ali pusti« in če ga bodo potrdili, bo stopil v veljavo takoj, torej 
še pred glasovanjem v nacionalnih parlamentih. Kljub temu, da se govori o trgovinskih 
sporazumih, je v njih le malo govora o kvotah in carinah. Te so med partnericami že tako na zelo 
nizkem nivoju in ne predstavljajo resne ovire v medsebojnem trgovanju. Temeljni motivi 
snovalcev so usmerjeni v spodkopavanje zakonov in predpisov, s katerimi države ščitijo in 
vzdržujejo: 

- Javni interes, kot so zdravstvo, šolstvo, čisto in varno okolje, kakovostno in zdravo 
prehrano, vodne in ostale vire, socialne in delavske pravice (npr. minimalna plača); 

- lokalne interese, kot so instrumenti za spodbujanje in razvoj lokalnega podjetništva, 
lokalne pridelave in ponudbe hrane ipd., javni razpisi za dobavitelje izdelkov in storitev iz 
domačega okolja (npr. za šolsko prehrano). 

 
Pri zadevnih sporazumih ne gre za razmerja EU proti Ameriki ali Kanadi, temveč za razmerje 
multinacionalke proti ljudem.  
 
Opravljene analize strokovnjakov so jasno pokazale, da Slovenija s sporazumi praktično ne 
pridobi ničesar, izgubi pa veliko. Poleg negativnih gospodarskih vplivov, obstaja nevarnost izgube 
suverenosti, znižanja standardov v prehrani, okoljskih standardov, ogrožene so javne storitve in 
javno dobro.  
 
V slovenskem merilu se je pobuda proti tajnim sporazumom začela v okviru Skupnosti občin 
Slovenije, na pobudo župana občine Lovrenc na Pohorju in evropskega poslanca, dr. Igorja 
Šoltesa.  Občine v okviru Skupnosti občin v zelo velikem številu sledijo pobudi in sprejemajo 
odločitve proti tajnim sporazumom. 
 
 
 
 
Pripravila: 
Irena ZALAR 
direktorica občinske uprave 
 

 
 

OBČINA CERKNICA 
ŽUPAN 

Marko RUPAR  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloge: 

- poziv Igorja Šoltesa k razglasitvi slovenskih občin za območja brez prostih 
prostotrgovskih  sporazumov – območja brez TTIP 

- sklep predsestva SOS za razglasitev občin za TTIP FREE ZONE oz. območje brez TTIP 
- predlog sklepa 

 
 
 

 



Na podlagi 17. člena Statuta Občine Cerknica (Ur.l. RS, št. 58/10 in 78/16) in 81 člena Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Cerknica je občinski svet Občine Cerknica na __. redni seji dne 
____________  sprejel 

 

 

S K L E P  
 

 
 
Občinski svet Občine Cerknica soglaša, da se Občina Cerknica pridruži skupini že več kot 1850 
občin, regij in skupnosti v državah EU in se razglaša za TTIP Free Zone – občino brez tajnih 
sporazumov.   
 
Da na področju Občine Cerknica ne pristajamo na dogovore, ki bi izhajali ali izhajajo iz 
mednarodnih sporazumov, sklenjenih na nedemokratičen in nepregleden način med komisijo 
EU in vlado ZDA (TTIP), komisijo EU in vlado Kanade (CETA) oziroma med komisijo EU, vlado 
katerekoli druge države ali skupine držav (TISA).  
 
Za življenje in delovanje občank in občanov, prebivalk in prebivalcev Občine Cerknica, 
gospodarskih organizacij, delujočih na področju občine ne glede na njihov morebitni sedež, 
inštitucij Občine Cerknica ter društev občanov, delujočih na področju občine, prav tako ne 
glede na njihov sedež, ne morejo veljati nikakršni sporazumi, ki jih je kdorkoli in na kakršen 
koli način sprejel za našim hrbtom in bi nas na ta način prisilil k spoštovanju nekih nam 
povsem tujih pravil, katerih posledice so za življenje ljudi in organizacij, celotne skupnosti 
povsem nepredvidljive, škodljive. 
 
Prav tako ne moremo pristati na spoštovanje kakršnihkoli tajnih sporazumov, ki nam, voljenim 
predstavnikom ljudstva onemogočajo, da uresničujemo dano nam zaupanje s strani naše 
skupnosti, da delujemo v skladu z njenimi interesi in v njeno korist. 
 
 
   
 
                                                                        
Številka: 0074-0001/2016                                              Občinski svet občine Cerknica 
Datum:                Župan 
                Marko RUPAR 
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Skupnost občin Slovenije 

Partizanska cesta 1 

2000 Maribor  

Ljubljana, Bruselj, 29. avgust 2016          

                                                                                                      
ZADEVA: POZIV K RAZGLASITVI SLOVENSKIH OBČIN ZA OBMOČJA BREZ SPORNIH 

PROSTOTRGOVINSKIH SPORAZUMOV – »OBMOČJA BREZ TTIP« 

Spoštovani,  

Že več let z zaskrbljenostjo spremljam pogajanja o spornih prostotrgovinskih sporazumih, ki jih v imenu 

Evropske unije vodi Evropska komisija, še zlasti gre za sporazume, ki jih poznamo pod kraticami TTIP, CETA in 

TISA. Postopki pogajanj so v vseh omenjenih primerih upravičeno deležni močnih kritik s strani državljanov, 

potrošnikov, sindikatov, kmetov, nevladnih organizacij ter malih in srednjih podjetij. Mnogi opozarjajo na to, da 

sporazumi predstavlja grožnjo demokraciji in prinašajo številne negativne posledice, ki bodo daljnosežne in se 

bodo odrazile tako na evropski, nacionalni kot tudi lokalni ravni. In kot odgovor na te kritike je nastala 

vseevropska kampanja »območja brez TTIP« (»TTIP free zones«), v okviru katere se je že skoraj 2000 

lokalnih in regionalnih skupnosti po vsej Evropi razglasilo za območja brez tajnih trgovinskih 

sporazumov. Med njimi so deli mest ali cela mesta in regije, vključno z Barcelono, Liverpoolom, Madridom, 

Sevillo, Brusljem, Berlinom, Dunajem, Amsterdamom, Milanom in drugimi. Še zlasti pa sem vesel in ponosen, 

da so se tej akciji začela priključevati tudi slovenska mesta, najprej Celje in nato še Maribor. Ime kampanje v 

svojem imenu sicer nosi kratico TTIP, ki je najbolj poznan prostotrgovinski sporazum, o katerem se trenutno 

pogajata EU in ZDA, a aktivnosti kampanje vključujejo tudi nasprotovanje sporazumoma CETA 

(prostotrgovinski sporazum s Kanado) in TISA (multilateralen sporazum o storitvah), ki sta sicer manj poznana, 

a zato nič manj nevarna.  

Sporazumi TTIP, CETA in TISA v prvi vrsti dajejo prednost interesom velikih podjetij pred interesi ljudi, 

njihovemu zdravju in varstvu okolja ter želijo tako v imenu kapitala in gospodarskih interesov združiti 

nezdružljivo. Zato Skupnost občin Slovenije kot največjo reprezentativno organizacijo občin pri nas, 

pozivam, da izrazi odločno nasprotovanje spornim trgovinskim sporazumom ter pozove slovenske 

občine, da se po zgledu že skoraj 2000 evropskih mest in regij razglasijo za »območja brez TTIP« in se s 

tem zavežejo k ozaveščanju o negativnih vplivih spornih sporazumov na lokalna gospodarstva in 

lokalne skupnosti. Lokalni predstavniki bodo s tem dokazali, da sprejemajo politične odločitve, ki so v 

korist lokalnega prebivalstva. 

Naj vas v nadaljevanju spomnim na nekaj ključnih tveganj in negativnih vidikov sporazumov. Skrbi nas lahko 

predvsem odprava ali nižanje nekaterih ključnih socialnih standardov, okoljskih predpisov, delavskih 

pravic in področja prehranske varnosti. Prehranski standardi so v EU bistveno višji kot na primer v ZDA, kjer 

je veliko liberalnejša uporaba gensko spremenjenih organizmov, pesticidov, patogenov, pa tudi kloniranja. Kot 

vemo, ZDA dovoljujejo rastne hormone, ki so v EU prepovedani že od leta 1985. Več je tudi rabe antibiotikov v 

krmi, ki so v EU precej omejeni. Sporazuma TTIP in CETA bi tako omogočila dostop na evropski trg manj 

kvalitetni in manj varni hrani, ki bi hkrati predstavljala tudi nelojalno konkurenco evropskemu kmetu, kar bi lahko 

ogrozilo njegov obstoj. V Sloveniji bi se lahko še poslabšala raven samooskrbe, ki je že tako zelo nizka.  
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Najbolj zaskrbljujoč del sporazumov TTIP in CETA je mehanizem poravnave sporov med vlagateljem in 

državo oziroma mehanizem ISDS/ICS. Gre za mehanizem, ki močno spodkopava vladavino prava in temelje 

demokracije, saj ustvarja paralelni pravni sistem, nad katerim države nimajo nikakršnih pristojnosti. Korporacije 

lahko tožijo državo v primerih izgube dobička ali celo predvidenega dobička, če na primer država sprejme 

ukrepe ali zakone, ki jih tuji investitorji prepoznajo kot zanje neustrezne. Pri tem ni nobenih omejitev, lahko 

se lotijo predpisov s področja varstva okolja, vode, prehrane, javnega zdravja, delavskih in socialnih 

pravic. Vse to se je že dokazalo v primerih dosedanje uporabe mehanizma, saj je ta vključen že v nekaj 

trgovinskih sporazumov. Kanada je bila na primer pod okriljem sporazuma NAFTA s strani multinacionalk 

tožena že 35-krat, multinacionalkam pa je morala plačati skupno kar 171,5 milijona kanadskih dolarjev.  

Prav tako sporazuma TTIP in CETA temeljita na t. i. negativnih seznamih, kar pomeni, da obsegata vsa 

področja, razen tistih, ki niso izrecno izključena, pri čemer je v praksi nemogoče predvideti prav vsak mikronivo 

posameznega področja, kot so to okolje, prehrana, kultura. Ob vsem tem pa so postopki pogajanj o 

sporazumih izjemno netransparentni in potekajo daleč od oči javnosti, kar zbuja veliko dvomov in 

vprašanj. Predstavniki ljudstva na nacionalni in lokalni ravni so iz pogajanj tako rekoč povsem 

izključeni. Kljub temu pa se je močno prebudila evropska civilna družba, ki je z vseevropsko državljansko 

pobudo »STOP TTIP in CETA« zbrala več kot 3,2 milijona podpisov, a je Evropska komisija zavrnila uradno 

registracijo državljanske pobude, s čimer je povsem ignorirala voljo Evropejk in Evropejcev. 

Naj ob vsem tem seveda poudarim, da je gospodarsko sodelovanje med državami nedvomno pomembno, a to 

ne sme iti na račun standardov in pravic, ki smo jih v Evropi gradili dolga desetletja. In tudi če v ospredje 

postavljamo zgolj gospodarske koristi, ki naj bi bile med najmočnejšimi argumenti v prid sporazuma, so pozitivni 

učinki tudi tu nejasni in vprašljivi. Kar je še posebej pomembno za nas, pa je to, da Slovenija po nobeni izmed 

študij in raziskav ni med zmagovalkami sporazumov. Projekcije v primeru najbolj odmevnega sporazuma 

TTIP pokažejo, da bo ta  povzročil padec celotnega slovenskega izvoza in uvoza ter vplival tudi na izgubo 

delovnih mest. 

Verjamem, da tudi izvoljeni predstavniki prebivalk in prebivalcev slovenskih občin dvomijo v koristnost in 

dobronamernost sklepanja takih sporazumov in se zavedajo, da bodo ti, v kolikor bodo sprejeti, močno vplivali 

na lokalne skupnosti in kvaliteto življenj prebivalstva. Zato naj še enkrat poudarim, da bi bil edini logičen korak, 

da se čim več slovenskih občin simbolno razglasi za »območja brez TTIP« in s tem pokaže, da nasprotujejo 

takšnim posegom v naše lokalne skupnosti, demokracijo, javne dobrine, okoljske standarde, delavske in 

socialne pravice ter kvaliteto naših življenj. Prepričan sem, da lahko pri tem ključno vlogo odigra ravno 

Skupnost slovenskih občin s tem, da spodbudi slovenske občine k družbeno odgovornemu ravnanju in 

priključitvi kampanji proti tajnim sporazumom. Glede na to, da gre pri sporazumih TTIP, CETA in TISA 

za kupčevanje z našo prihodnostjo, vas pozivam in naprošam, da se odločno uprete takšnemu ravnanju 

in storite vse, kar je v vaši moči, da se čim več slovenskih občin razglasi za »območja brez TTIP«. 

Dr. Igor Šoltes 

Evropski poslanec skupine Zelenih/ESZ 

 



 

  

 

Maribor, 9.9.2016 

 

VSEM OBČINAM 

 

 

Zadeva: Sklep predsedstva Skupnosti občin Slovenije za razglasitev občin za »TTIP 

FREE ZONE« oziroma »območja brez TTIP« 

 

 

Spoštovani, spoštovane, 

 

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da se je predsedstvo SOS na svoji 12. redni seji, ki je 

potekala 7.9.2016, v Mestni občini Velenje obravnavalo pobudi župana občine Lovrenc na 

Pohorju, Joška Manfrede in evropskega poslanca, dr. Igorja Šoltesa. 

Predsedstvo SOS je sprejelo naslednji sklep:  

»Predsedstvo SOS se je seznanilo s pobudo za razglasitev občin za skupnosti brez 

novodobnih škodljivih sporazumov – za »TTIP FREE ZONE«, sklenjenih na 

nedemokratičen in nepregleden način med komisijo EU in vlado ZDA (TTIP), komisijo 

EU in vlado Kanade (CETA) oziroma med komisijo EU vlado katerekoli druge države ali 

skupine držav (TISA).    

Predsedstvo SOS podpira pobudo za razglasitev občin za »TTIP FREE ZONE« oziroma 

»območja brez TTIP«, ter predlaga občinam, da se priključijo gibanju proti tajnim 

sporazumom in tudi na deklarativni ravni sprejmejo sklep o tem, da ne pristajajo na 

dogovore, ki bi izhajali ali izhajajo iz mednarodnih sporazumov, sklenjenih na 

nedemokratičen in nepregleden način.« 

Obrazložitev: 

Že več let potekajo pogajanja o spornih prostotrgovinskih sporazumih, ki jih v imenu 

Evropske unije vodi Evropska komisija, še zlasti gre za sporazume, ki jih poznamo pod 

kraticami TTIP, CETA in TISA. Predsedstvo SOS se strinja, da so postopki pogajanj v vseh 

omenjenih primerih upravičeno deležni močnih kritik, prinesti pa utegnejo številne 

negativne posledice, ki bodo daljnosežne in se bodo odrazile tako na evropski, nacionalni kot 

tudi lokalni ravni. Zaradi tega podpirajo vseevropsko kampanjo »območja brez TTIP« (»TTIP 

free zones«), v okviru katere se je že skoraj 2000 lokalnih in regionalnih skupnosti po vsej 

Evropi razglasilo za območja brez tajnih trgovinskih sporazumov, med temi pa so tudi že 

nekatere slovenske občine. 



 
 

V skladu s sprejetim sklepom predlagamo, da se tudi ostale občine opredelite do zadevne 

tematike ter posredujete svoje stališče na Sekretariat SOS. V priponki sporočila vam 

posredujemo obe na predsedstvu obravnavani pobudi. 

Hvala in lep pozdrav. 

 

S spoštovanjem, 

                                                                                                                     Jasmina Vidmar, l.r.  

                                                                                                                    Generalna sekretarka  


