
Spoštovani gospod predsednik Vlade, spoštovana Vlada, spoštovani Državni zbor, 

organizacije, ki smo se združile v Koaliciji proti tajnim sporazumom, nasprotujemo dosedanjemu 

načinu obveščanja in vključevanja javnosti Republike Slovenije v pripravo prostotrgovinskih 

sporazumov TTIP, CETA, TISA. Navkljub številnim legitimnim in zaskrbljujočim očitkom, ki se 

pojavljajo v povezavi s temi sporazumi, Republika Slovenija do danes teh dejavnikov ni obravnavala s 

potrebno mero skrbnosti in preudarnosti. Nikakor ne moremo sprejeti dejstva, da se na sporazume, 

ki predstavljajo tako veliko grožnjo za blaginjo prebivalk in prebivalcev ter celo zakonodajno 

suverenost RS, kot demokratično izvoljeni predstavniki niste primerno odzvali! 

Zato od Vas, gospod predsednik Vlade, zahtevamo: 

- da slovenski javnosti nemudoma predstavite uradna stališča Republike Slovenije, ki jih je  

posredovala pristojnim evropskim institucijam glede sporazumov TTIP, CETA, TISA, in 

- da zagotovite vse pogoje za izvedbo široke javne razprave, ki bo vključevala vse deležnike in ne zgolj 

gospodarstva, ter tako omogočite oblikovanje širšega družbenega soglasja glede teh sporazumov. 

Zato od Vlade Republike Slovenije zahtevamo, 

- da nemudoma naroči izdelavo ocen vplivov na družbo, okolje in gospodarstvo, ki bodo nastali zaradi 

teh sporazumov, ter izsledke teh študij predstavi slovenski javnosti, in 

- da pripravi stališčni dokument, ki bo temeljil na izsledkih študij in doseženega družbenega soglasja 

ter ga posreduje v Državni zbor. 

Zato od Državnega zbora zahtevamo: 

- da izsledke študij obravnava na pristojnih odborih in pripravi izredno sejo, na kateri bo razpravljal in 

glasoval o stališčnem dokumentu, in 

- da na podlagi dokumenta sprejme resolucijo, ki bo povzemala stališčni dokument in jasno zahtevala 

obvezno ratifikacijo mednarodnih trgovinskih sporazumov v nacionalnih parlamentih. 

Predvsem pa zahtevamo,  

da kot zastopniki volje svojih prebivalcev ne pristanete na katerikoli sporazum, ki bi omejeval naše 

državljanske, delavske, okoljske pravice ali zmanjšal zakonodajno suverenost in demokratičnost  

naše države.  

 

Od vseh Vas, spoštovani predstavniki ljudstva, zahtevamo zgolj tisto, kar ste nam obljubljali v 

svojih predvolilnih programih in kar ste zapisali v koalicijski dogovor. Zahtevamo trajnostno 

Slovenijo, ki bo v svoje delovanje vključevala civilno družbo in odločno zagovarjala svoja stališča 

ter interese v Evropski uniji! Čas je, da te zaveze izpolnite. 

 

S spoštovanjem, v imenu Koalicije proti tajnim sporazumom,  

koordinator Žiga Pavšič (Gibanje TRS) 

 



Protestival 

Združena levica: DSD, IDS, TRS in 4. skupina - civilnodružbena gibanja in posamezniki 

Gibanje TRS 

SKO (skupina kazenska ovadba) 

Puntarji, gibanje za aktivno državljanstvo 

Piratska stranka Slovenije 

Umanotera 

Iskra 

Gibanje 29. oktober 

Solidarnost 

Alpe Adria Green 

Greenpeace 

Focus 

Eko krog 

Ekologi brez meja 

Gibanje za dostojno delo in socialno družbo 

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije - ZSSS 

Društvo Humanitas 

Terra Vera 

Čezvesoljskazombi cerkev blaženega zvonenja 

Antimobing Slovenija 

Deep Green Resistance Slovenia 

Sinteza - gibanje za družbeno prenovo 

Mreža za neposredno demokracijo 

 


