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Etični Kodeks 
poslank in poslancev, članic in članov ter vseh nečlanic in nečlanov, ki so imenovani na 

določeno funkcijo na predlog Gibanja Svoboda 
 
 
I. SPLOŠNO 

1. člen 
Ta etični kodeks (v nadaljnjem besedilu: kodeks) določa načela in vrednote, po katerih se 
pri opravljanju svojih nalog in funkcij, kot tudi glede svojih dejanj v okviru Gibanja Svoboda 
ravnajo: 

1. članice in člani Gibanja Svoboda, kar vključuje poslanke in poslance Gibanja 
Svoboda,  

2. nečlanice in nečlani,  ki so imenovani na predlog stranke na določen položaj, službo 
ali vodilno mesto.  

(v nadaljnjem besedilu članice in člani; skupno: člani).  
Člani se po tem kodeksu ravnajo v zasebnem življenju in javnem delovanju, tako znotraj 
Gibanja Svoboda kot tudi širše znotraj političnega sistema in pri upravljanju javnih zadev 
oziroma opravljanju javne funkcije. 
Nespoštovanje načel tega kodeksa velja za nečastno in lahko pomeni izključitev iz članstva 
v Gibanju Svoboda.   
Etični kodeks Gibanja Svoboda razlikuje stranko kot organizacijo, ki se ukvarja s politiko na 
odgovoren, spoštljiv in profesionalen način. Kodeks je javni dokument, ki Gibanje Svoboda 
zavezuje, da bodo vse predstavnice in predstavniki Gibanja Svoboda in člani Gibanja 
Svoboda, kot tudi ljudje, ki delujejo v okviru Gibanja Svoboda, izpolnjevali visok standard 
poklicnega ravnanja.  
Gibanje Svoboda s sprejetjem tega kodeksa izkazuje svojo zavezanost dvigu ravni 
političnega delovanja in diskurza v Sloveniji. 
 

2. člen 
 

Kodeks ne posega v položaj članov, v tem svojstvu tudi poslank in poslancev, ki jih določajo 
Ustava in zakoni Republike Slovenije, in statut Gibanja Svoboda. 

 
3. člen 

 
Članu se ob vključitvi v članstvo izroči kodeks, v fizični ali elektronski obliki ali pa se jim 
posreduje povezavo do elektronske oblike kodeksa.  

 
4. člen 

 
Vsak član je dolžan storiti vse potrebno, da se ravna po določbah tega kodeksa. 
Vsak član je dolžan upoštevati načela demokratične družbe ter spoštovanje človekovih 
pravic in svoboščin.  
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Vsak član predstavlja in ščiti interese in podpira program Gibanja Svoboda. Upošteva 
odločitve in smernice organov Gibanja Svoboda. V svojem delovanju član upošteva ideje in 
politike, ki so skladne s temeljnimi vrednotami Gibanja Svoboda in koristijo državljanom in 
prebivalcem Republike Slovenije. 
Vsak član deli svoje znanje, izkušnje in informacije z drugimi člani Gibanja Svoboda in organi 
Gibanja Svoboda.  
 
II. SPLOŠNE SMERNICE 
Sledenje vrednotam Gibanja Svoboda 

 
5. člen 

 
V primeru opravljanja kateregakoli položaja v okviru Gibanja Svoboda, član pri opravljanju 
svoje funkcije in dolžnosti predstavlja Gibanje Svoboda skladno s statutom in ostalimi akti 
Gibanja Svoboda, in osnovnimi načeli in splošnimi vrednotami Gibanja Svoboda, ki so 
predvsem: 

1. delovanje temelji na:  
- svobodi kot temelju demokratične družbe,  
- spoštovanju kot temeljnem gradniku medosebnih in družbenih odnosov, ter  
- odgovornosti za ravnanja in pobude ter izbire posameznika - do posameznika, 

države ter družbe. 
2. delovanje temelji na osnovi kulture svobodnega ravnanja, izbire in pobude, 

spoštljivega dialoga in odgovornega sodelovanja 

Vsak član deluje s skladu z navedenimi vrednotami in načeli, in pravili tega etičnega 
kodeksa, z namenom vzdrževanja in krepitve javnega zaupanja. 
 
III. ETIČNA NAČELA 

 
6. člen 

 
Spoštljivost 
Član je spoštljiv. Član ne dokazuje ali izkorišča svojega položaja  nad komerkoli, niti do svojih 
nasprotnikov. Član ni spoštovan zaradi svoje funkcije, ampak na podlagi svojih dejanj in 
pravilnih odločitev.   
Član mora biti spoštljiv tako v odnosih z ljudmi kot tudi v odnosih s svojimi člani in kolegi, in 
drugim osebjem Gibanja Svoboda. 

 
7. člen 

 
Čast in ugled 
Član deluje kot član in opravlja svojo funkcijo častno, vestno in pravično. Pri svojih dejanjih 
in kako ta dejanja izvršuje se zanaša na lastno presojo, deluje po svoji lastni vesti.  
Čast in ugled člana vključuje dobronamernost in vljudnost do vseh ljudi  
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Član ravna tudi tako, da varuje ugled Republike Slovenije, ugled Gibanja Svoboda in ugled 
svoje funkcije. 

 
8. člen 

 
Integriteta in pravičnost  
Član je pošten in odkrit. Verjame v pravičnost, predvsem v svojo lastno. Kot član vsak pogled 
svoje odločitve globoko premisli - glede poštenosti in pravičnosti svoje odločitve ali svojega 
dejanja.  
Član je iskren in odprt. Pri tem je član zavezan, da tudi naredi, kar je dejal, da bo storil. Članu 
ni potrebno »dati svoje besede« ali »dajati obljub«.  

 
9. člen 

 
Lojalnost in dolžnost 
Lojalnost člana pomeni, da je zvest zavezam. Najprej je zavezan sebi in svojim vrednotam in 
načinu delovanja, ter ostalim etičnim načelom tega kodeksa. Nadalje lojalnost članov hkrati 
pomeni tudi zavezanost Gibanju Svoboda in njenim vrednotam (5.člen tega kodeksa) ter 
zavezanost idejam in programu Gibanja Svoboda.   
 

10. člen 
 
Dobrohotnost in sočutje 
Član svojo funkcijo opravlja v dobri veri, z namenom ustvarjanja dobrega, ter razumevanjem 
za težave, želje in potrebe drugih.  
Član pomaga drugim pri vsaki priložnosti. Če takšne priložnosti ni, jo skuša najti.  
 
IV. DRUGA NAČELA 

 
11. člen 

 
Sprejemanje odločitev, glasovanje 
Član se odloča in v primeru glasovanja glasuje pošteno in nepristransko, ob upoštevanju 
vseh razpoložljivih informacij, zakonodaje in postopkov. V primeru člana kot poslanke 
oziroma poslanca, si član prizadeva predhodno pridobiti vse informacije, od drugih članov 
in organov Gibanja Svoboda, in se tudi posvetovati z volivci. 
Član se odloča in glasuje svobodno po lastni volji o vseh vprašanjih, dokler je odločanje in 
glasovanje v skladu s tem kodeksom in temeljnimi načeli Gibanja Svoboda, kot platforme, 
na podlagi katere je bil izvoljen ali imenovan.   
Član ni nezmotljiv. V primeru, da ima član pomisleke glede odločanja ali glasovanja, se 
posvetuje s kolegi člani ali organi Gibanja Svoboda.  
Član pri vsaki odločitvi, poleg zgornjega, upošteva javni interes in načela tega kodeksa. 
V primeru napake je član vedno pripravljen priznati in prevzeti odgovornost za svoje napake. 
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12. člen 

 
Odgovornost 
Član opravlja dolžnosti in naloge, ki so mu zaupane, strokovno, vestno in odgovorno.  
Član je okoljsko ozaveščen in ima odgovoren odnos do okolja. S svojim zgledom podpira in 
spodbuja skrb za okolje in deluje okolju prijazno. 
Član je dostojen. Na sejah, sestankih, delovnih in drugih srečanjih ravna tako, da ne moti 
dela svojih kolegov in drugih udeležencev, in ni žaljiv.  
Član je na sejah, sestankih, pri opravljanju nalog ter še posebej v primeru  opravljanju nalog 
v Državnem Zboru ali pri opravljanju mednarodne dejavnosti urejen primerno in dostojno 
svoji funkciji. 

 
13. člen 

 
Nasprotje interesov 
Član deluje vestno, odgovorno in transparentno, brez kakršnihkoli koruptivnih ravnanj, ter ne 
sme izkoriščati svojega položaja za svoj zasebni interes. 
Nasprotje interesov nastane v okoliščinah, pri katerih ima član zasebni interes, ki je tak, da 
vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje funkcije. 
Zasebni interes člana vključuje kakršno koli korist zanj, za njegovo družino, bližnje sorodnike, 
prijatelje in osebe ali osebe zasebnega prava, v katerih je lastnik ali s katerimi ima ali je imel 
poslovne stike. Zasebni interes vključuje tudi kakršno koli obveznost, bodisi finančno ali 
drugo, ki se nanaša na člana. 
Član je odgovoren , da se izogiba vsakemu nasprotju interesov, bodisi da je to nasprotje 
resnično ali možno. 
Član je osebno odgovoren, da: 

1. je pozoren na kakršno koli dejansko ali možno nasprotje interesov, 
2. ukrepa, da bi se takemu nasprotju interesov izognil, 
3. razkrije Izvršnemu Odboru tako nasprotje interesov, kakor hitro ga ugotovi, 
4. ravna po odločitvi Izvršnega Odbora, da se umakne iz okoliščin ali da se izogne 

okoliščinam, ki povzročajo nasprotje interesov. 

Član ne sprejema nobenih plačil, daril in drugih ugodnosti ter ne sklepa poslov ali prejema 
storitev, ki bi lahko vplivale  na njegove odločitve.  
Član informacij, ki jih je pridobil pri opravljanju funkcije, ne uporablja za pridobivanje osebnih 
koristi. 
Član zagovarja svojo organizacijo, deluje v njenem interesu v smislu načel, politik, programa  
in splošnih dogovorov Gibanja Svoboda.  
Če pride do neposrednega, dejanskega, posrednega ali morebitnega nasprotja interesov, 
se mora član izogibati stališču ali vprašanju, oziroma zapustiti sejo oziroma glasovanje, ali 
pa razkriti konflikt interesov. 
Kakršnekoli informacije ali dokumenti v kakršnikoli obliki (fizični, elektronski), ki jih Gibanje 
Svoboda ali njeni organi ali vodstvo iz kakršnega koli razloga označijo kot občutljive ali 
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zaupne, člani ne smejo razširjati ali posredovati brez jasne in izrecne odobritve Izvršnega 
Odbora.  
Člani morajo biti še posebej pozorni na prejšnji odstavek pri komuniciranju po elektronski 
pošti ali drugih elektronskih medijih. 

 
14. člen 

 
Izjava o interesih 
Član mora v skladu z zakonom redno ali kadar koli se pojavijo spremembe interesov, navesti 
naravo in obseg teh interesov. 

 
15. člen 

 
Odziv na neprimerne ponudbe 
Če članu, predvsem pa članu kot poslanki oziroma poslancu kdorkoli ponudi ugodnosti ali 
darila, ki bi lahko pomenila nasprotje interesov po tem kodeksu ali splošno, ali ki se mu zdijo 
neprimerne, mora ukrepati na naslednji način: 

1. naj zavrne nedovoljeno ugodnost; ni treba, da jo sprejme zato, da bi jo uporabil kot 
dokaz, 

2. naj poskuša identificirati osebo, ki je dala ponudbo, 
3. naj se izogiba dolgotrajnim stikom, vendar pa je poznavanje razloga za ponudbo 

lahko koristno kot dokaz, 
4. če darila ni mogoče zavrniti ali vrniti pošiljatelju, naj ga shrani in naj ga ne uporablja, 
5. naj po možnosti pridobi priče, 
6. naj čim prej pripravi pisni uradni zaznamek o ponudbi, poskusu ali izročitvi 

nedovoljene ugodnosti, 
7. naj vse čim prej prijavi svojemu predstojniku ali neposredno pristojnemu organu, 
8. naj nadaljuje z opravljanjem javnih nalog, zlasti naloge, v zvezi s katero mu je bila 

ponujena nedovoljena ugodnost. 

 
16. člen 

 
Dovzetnost za vplive drugih 
Član ne sme dovoliti, da ga postavijo v položaj oziroma da se ustvari videz, da so ga postavili 
v položaj obveznosti, da vrne uslugo kateri koli osebi. Prav tako se član tudi v uradnem 
svojstvu ali v zasebnem življenju ne obnaša tako, da je dovzeten za neprimerno vplivanje 
drugih. 

 
17. člen 

 
Komunikacija 
Član pri svoji komunikaciji ne govori neresnic, ne žali, ponižuje ali ustrahuje ali kakorkoli 
drugače uporablja napadalen način izražanja.  



 

 

Gibanje SVOBODA, Miklošičeva 7, 1000 Ljubljana 

V komunikaciji je član konstruktiven in skuša prispevati svojo modrost k debati skozi 
kolektiven in spoštljiv dialog. 
Člani se izogibajo vsem oblikam izražanja mnenj in idej, ki spodbujajo ali upravičujejo 
razčlovečenje, ponižanje, nasilje, ki so po svoji naravi nestrpne in diskriminatorne ter 
uperjene proti določenim družbenim skupinam ali etničnim skupinam ali posameznikom 
(sovražni govor).  
Člani, predvsem pa v primeru kot poslanke in poslanci, bodo v odnosih z drugimi spoštovali 
pravila kulturnega obnašanja in lepega vedenja. 

 
18. člen 

 
Komunikacija po elektronskih medijih 
Komunikacija člana po e-pošti in drugih elektronskih in družbenih medijih je predmet vseh 
prejšnjih delov tega kodeksa. Pri takšni komunikaciji: 

1. mora biti član biti čim bolj jasen in natančen. 
2. mora član zagotoviti, da je ime in e-poštni ali elektronski naslov oziroma ime ter 

ostali prejemniki, ki jim je poslano sporočilo, jasno vidni prejemnikom, 
3. mora član pošiljati sporočilo samo ustreznim osebam, 
4. člani ne pošiljajo odvečnega ali napačno premišljenega gradiva, tj. brez 

nepomembnih informacij in vsiljenih sporočil in sporočil, ki so škodljiva, nepoštena 
ali uporabljajo jezik, ki ponižuje druge. 

Če člana kot prejemnika e-poštnega sporočila ali sporočila na drugih elektronskih in 
družabnih medijih sporočilo prizadane ali užali, to preveri neposredno s pošiljateljem (po 
telefonu ali osebno), da razjasni pomen takšnega sporočila. 
 
V. URESNIČEVANJE ETIČNIH NAČEL 

 
19. člen 

 
Spoštovanje kodeksa 
Član je dolžan, da ravna v skladu s tem kodeksom, zato mora biti seznanjen z njegovimi 
določbami in morebitnimi spremembami. Poišče naj pomoč pri Izvršnem Odboru, kadar ni 
prepričan, kako naj ravna. 

 
20. člen 

 
Vodstvo in organi Stranke 
Vodstvo in organi stranke Gibanja Svoboda so zgled za spoštovanje in promocijo etičnih 
načel. Za spoštovanje kodeksa skrbijo tudi tako, da njihovi člani opozarjajo na nedopustne 
kršitve kodeksa.  
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21. člen 
 
Neetična ravnanja članov oziroma kršitve kodeksa obravnava Izvršni Odbor Gibanja 
Svoboda. Pobudo za obravnavo kršitve kodeksa lahko poda vsak član stranke ali njeni 
organi. Predlog za presojo kršitve kodeksa v obravnavo pa predloži Izvršnemu Odboru 
predsednica oziroma predsednik ali podpredsednica oziroma podpredsednik Gibanja 
Svoboda, ali pa predsednica oziroma predsednik Sveta Stranke. Predlog in gradivo za 
odločanje je interne narave in ni dostopno javnosti. 
Izvršni Odbor s sklepom ugotovi, ali je bil kodeks kršen. Če ugotovi, da je bil kodeks kršen, 
lahko izreče naslednje ukrepe: 

1. če je šlo za manjšo kršitev - opomin članu brez javne objave; 
2. če je šlo za hujšo kršitev - opomin članu z objavo na spletnih straneh Gibanja 

Svoboda; 
3. če je član hujšo kršitev ponavljal - izključitev iz Gibanja Svoboda in razglasitvijo 

kršitve na naslednji sejah Izvršnega Odbora, o čemer le-ta obvesti Svet Gibanja 
Svoboda,. 

VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
 

22. člen 
 
Kodeks začne veljati naslednji dan po sprejemu s strani Sveta Stranke. 

 
23. člen 

 
Kodeks se objavi na spletnih straneh Gibanja Svoboda. 
 
 
 
Ljubljana, 20. april 2022 
 
 
 


