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Zadeva: Kodeks etike poslancev Državnega zbora
Spoštovani dr. Milan Brglez,
Transparency International Slovenia (TI Slovenia) pozdravlja pobude poslancev državnega zbora (DZ)
za sprejem kodeksa etike poslancev DZ.
Nizka stopnja zaupanja v institucije države, predvsem politične, kaže na nujnost sprejetja kodeksa
etike poslancev DZ, saj se je zaupanje javnosti vanje večkrat znižalo zaradi dejanj, ki so v nasprotju z
etičnimi standardi ter s pričakovanji državljanov. Na nujnost sprejetja kodeksa etike navsezadnje
opozarjajo mednarodne organizacije, med drugimi tudi TI Slovenia, ki so poslance večkrat pozvale k
sprejetju tega ključnega mehanizma za dvig etičnih standardov in politične kulture pri nas.
Kljub pomenu kodeksa etike pa v več kot dveh desetletjih predstavniki ljudstva niso uspeli sprejeti
mehanizma samoregulacije, kar meče slabo luč nad to pomembno ustanovo. Kodeks etike je vnovič
na dnevnem redu poslancev, ključno vlogo pri sprejemanju pa imate kot predsednik DZ tudi vi. Zato
vas prosimo za mnenje in odgovor, ali podpirate sprejetje kodeksa etike v 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 celotnega političnega polja je mogoče
udejanjiti višje standarde etike in kulture znotraj DZ. V nasprotnem primeru lahko kodeks postane
orodje obračunavanja za dnevne potrebe, kar pa bi še dodatno okrnilo ugled institucije.
Zato v TI Slovenia predlagamo, da se za potrebe sprejetja kodeksa etike ustanovi parlamentarna
delovna skupina, 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 z izkušnjami prispeva h
kakovostni vsebini kodeksa ter tako zagotovi tudi večjo legitimnost besedilu. Želimo si, da kot
predsednik DZ prevzamete pobudo pri oblikovanju skupine ter s spodbujanjem kolegov poslancev
prispevate k pozitivnemu premiku pri izgradnji etičnega sistema v DZ.
TI Slovenia si prizadeva za sprejetje kodeksa etike in želi pripomoči k široki javni razpravi. Naša želja
je, da bi o sprejemanju etičnega kodeksa 14. 1. 2015 v DZ organizirali okroglo mizo, na kateri bodo
imeli možnost sodelovanja tudi vsi poslanci in ključni deležniki. Vljudno vas prosimo za odgovor, ali

kot predsednik DZ podpirate izvedbo okrogle mize in ali je DZ pripravljen zagotoviti prostor za njeno
izvedbo.
Sprejetje kodeksa etike DZ je jasen znak družbi, da novi sklic DZ želi vzpostaviti višji standard
demokratičnega delovanja v državi ter s tem spodbuditi razpravo o smernicah, ki jih želimo uveljaviti
v celotni družbi.
Zaradi priprave dogodka vas prosimo za odgovor na dopis do 16. 12. 2014.
S spoštovanjem,
Vid Doria
Generalni sekretar
TI Slovenia

