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Zadeva: Kodeks etike poslancev Državnega zbora 

 

Spoštovani predsednik Matej Tonin, 

 

v Transparency International Slovenia (TI Slovenia) z zaskrbljenostjo spremljamo novo afero povezano 

s poslancem Državnega zbora Republike Slovenije. Sankcija s strani mednarodne institucije je resen 

signal, ki bi poleg odziva pristojnih organov terjal tudi premik med poslanci. Zaenkrat odločnejših 

korakov nismo zaznali, kar zagotovo ne vpliva pozitivno na ugled Državnega zbora med državljani 

Republike Slovenije kot tudi na ugled Republike Slovenije v tujini. 

 

Nizka stopnja zaupanja v institucije države, predvsem politične, kaže na nujnost sprejetja kodeksa etike 

DZ, saj se je zaupanje javnosti večkrat krnilo na račun dejanj, ki so v nasprotju z etičnimi standardi ter 

pričakovanji državljanov. Na nujnost sprejetja kodeksa etike navsezadnje opozarjajo mednarodne 

organizacije (GRECO), TI Slovenia pa je poslance DZ in prejšnjega predsednika DZ mnogokrat pozvalo k 

sprejetju tega ključnega mehanizma za dvig etičnih standardov in politične kulture. 

 

Kljub pomenu kodeksa etike pa v več kot dveh desetletjih predstavniki ljudstva niso uspeli sprejeti 

samoregulacijskega mehanizma, kar meče slabo luč na to pomembno institucijo. K sprejetju kodeksa 

se je večina poslancev prejšnjega sklica zavezala z Zavezo za boj proti korupciji (tudi vaša stranka), a 

obljuba ni bila izpolnjena. Zato vas prosimo za stališče, ali podpirate sprejetje kodeksa etike DZ? 

 

Sprejetje kodeksa etike pa ne sme biti odraz zgolj pritiska javnosti, temveč je nujno, da se glede 

sprejetja in vsebine etičnega kodeksa doseže širok konsenz ne glede na vsakdanja politična zavezništva. 

Le ob široki podpori in izkazu politične volje z vseh strani političnega spektra, je mogoče udejanjiti višje 

standarde etike in kulture znotraj DZ.  

 

TI Slovenia predlaga, da se za potrebe sprejetja kodeksa etike konstituira delovna skupina DZ, ki bo 

opravila obširno razpravo in usklajevanje o vsebini kodeksa. Ob tem je nujno, da je v postopek 

vključena širša javnost, ki lahko s svojim znanjem in izkušnjami prispeva h kvalitetni vsebini kodeksa 

ter tako zagotovi tudi večjo legitimnost besedilu. Želimo si, da kot predsednik DZ-ja prevzamete 

pobudo pri formiranju skupine ter s spodbujanjem kolegov poslancev prispevate k pozitivnemu 

premiku pri izgradnji etičnega sistema v DZ. Sprejetje kodeksa etike DZ je signal družbi, da novi sklic DZ 

želi vzpostaviti višji standard demokratičnega delovanja v državi ter spodbuditi razpravo o smernicah, 

ki jih želimo uveljaviti v družbi. Prosimo vas, da nas o morebitnih nadaljnjih korakih obvestite.  

 

S spoštovanjem, 
Sebastijan Peterka 
Generalni sekretar 
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