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OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC

ZADEVA: OBRAVNAVA PREDLOGA SKLEPA O RAZGLASITVI OBČINE
LOGATEC ZA "OBMOČJE BREZ TTIP"

PREDLAGATELJ:
- Berto Menard, župan Občine Logatec
POROČEVALEC:
- Andrej Vrhunc, direktor

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec sprejme sklep, da se Občina Logatec pridruži skupini
že več kot 1850 občin, regij in skupnosti v državah EU in se razglaša za TTIP Free
Zone – občino brez tajnih sporazumov.
Berto MENARD
ŽUPAN OBČINE LOGATEC

PRILOGA :
celotna vsebina sklepa skupaj z javnim razglasom
obrazložitev

SKLEP

Občinski svet Občine Logatec je sklenil, da se Občina Logatec pridruži skupini že več
kot 1850 občin, regij in skupnosti v državah EU in se razglaša za TTIP Free Zone –
občino brez tajnih sporazumov.

Zatorej javno razglašamo,
da na področju Občine Logatec 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 Logatec, gospodarskih organizacij, delujočih na
področju občine ne glede na njihov morebitni sedež, institucij Občine Logatec 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 nam dano zaupanje s strani
naše skupnosti, da delujemo v skladu z njenimi interesi in v njeno korist.
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OBRAZLOŽITEV:
Skupnost občin Slovenije je na svoji septembrski seji Predsedstva SOS, obravnavalo pobudo
za razglasitev slovenskih občin za »območja brez TTIP«, ki je bila podprta. SOS je občine
pozvala, da na občinskih svetih 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. O sprejetju ustreznih sklepov o razglasitvi »območij
brez TTIP« na občinskih svetih so SOS obvestile že občine Ljubljana, Maribor, Celje,
Slovenj Gradec, Škofja Loka, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Lovrenc na Pohorju,
Ribnica na Pohorju, Beltinci, Litija, Kamnik, Kostel, Hoče – Slivnica, Žetale, Ruše in Idrija.
Tudi županje in župani občin so s podpisom pisma dr. Miru Cerarju že pozivali Vlado, da
zavrne podpis trgovinskega sporazuma CETA. Z množičnim odzivom je bila izkazana
medsebojno solidarnost in hkrati pokazana drža, ki pritiče neposredno izvoljenim
predstavnikom ljudstva. Žal pa poziv 108 slovenskih županj in županov ni bilo dovolj, da bi
Vlada podpis zavrnila.
Zdaj je najprej na potezi Evropski parlament, ki mora sporazum potrditi in odločiti o njegovi
začasni rabi, zatem pa bodo o njem odločali še nacionalni parlamenti. Po pravni hierarhiji je
mednarodni sporazum nad ustavo posamezne države in ga mora parlament ratificirati z
ustavno, torej najmanj dvotretjinsko večino. Zato SOS ponovno poziva, da občine
nasprotovanje izrazimo in tudi območje naše občine s sklepom občinskega sveta razglasimo
za tako imenovane TTIP free zone – skupnosti brez tajnih sporazumov CETA, TTIP, TISA.

Pripravil:
Andrej Vrhunc
Direktor

Berto Menard
ŽUPAN
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