
 

 
 

Številka: 020-09/14-27/ 
Ljubljana, 18. 3. 2015                    
 
 
 
Državni svet je na 27. seji 18. 3. 2015, na podlagi 8. in 67. člena Poslovnika 
Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10 in 6/14), sprejel  
 
 

Etični kodeks državnih svetnikov Državnega sveta Republike Slovenije 
 

 
I. SPLOŠNO 

1. člen 
 

Etični kodeks državnih svetnikov Državnega sveta Republike Slovenije (v nadaljnjem 
besedilu: kodeks) določa etična načela, po katerih se ravnajo člani Državnega sveta 
(v nadaljnjem besedilu: državni svetniki).  
 

2. člen 
 
Vsi izrazi v tem poslovniku, ki so vezani na moški slovnični spol, se enakovredno 
nanašajo na ženski in moški spol. 
 
 
II. ETIČNA NAČELA 

 
3. člen 

Varovanje ugleda 
 

Državni svetnik pri opravljanju funkcije ravna tako, da varuje in prispeva k ugledu 
Republike Slovenije, Državnega sveta Republike Slovenije in funkcije državnega 
svetnika. Izogiba se dejanjem, s katerimi bi zmanjševal ta ugled doma ali v tujini.  
 
Državni svetnik se pri opravljanju funkcije vede vzorno in tako, da krepi zaupanje 
javnosti v integriteto Državnega sveta ter drugih institucij države. 
 

4. člen 
Lojalnost 

 
Državni svetnik pri opravljanju funkcije spoštuje in varuje interese Republike 
Slovenije in njen pravni red ter upošteva odločitve, sprejete s strani njenih organov v 
okviru izvršne, zakonodajne in sodne veje oblasti.  
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5. člen 
Dostojanstvo 

 
Državni svetnik pri opravljanju funkcije izkazuje spoštovanje do vseh posameznikov 
in sprejema različnost. Državni svetnik pri opravljanju funkcije goji demokratični 
dialog, se izogiba poniževanju in podcenjevanju ter svojo funkcijo opravlja v skladu z 
ustavo, zakoni in poslovnikom Državnega sveta.  

 
6. člen 

Odgovornost  
 
Državni svetnik opravlja svojo funkcijo vestno in odgovorno, v skladu s pravnim 
redom ter moralnimi in etičnimi vrednotami demokratične družbe.  

 
7. člen 

Gospodarnost 
 
Državni svetnik pri opravljanju funkcije skrbi za učinkovito, smotrno in gospodarno 
rabo javnih sredstev, ki so namenjena za izvajanje funkcije, in pri tem ne izrablja 
svojega položaja za njihovo neupravičeno trošenje.  
 

8. člen 
Zloraba funkcije 

 
Državni svetnik pri opravljanju funkcije le-te ne sme zlorabljati za pridobivanje 
osebnih koristi tako da bi nudil posebne usluge ali privilegije ali na kakršenkoli drug 
način zlorabiti svoje funkcije.  
 

9. člen 
Medsebojni odnosi 

 
Odnos med državnimi svetniki in odnos državnih svetnikov do drugih funkcionarjev 
ter zaposlenih v Državnem svetu in v drugih državnih in mednarodnih organih, s 
katerimi Državni svet sodeluje, temelji na medsebojnem spoštovanju, strpnosti in 
dostojanstvu.  
 

10. člen 
Ravnanja v Državnem svetu 

 
Kršenje poslovnika Državnega sveta in drugih predpisov Državnega sveta ni 
dopustno. Pri svojem delu državni svetnik ravna tako, da ne ovira dela Državnega 
sveta, komisiji, interesnih skupin in drugih sklicev v okviru Državnega sveta. Državni 
svetnik svoje delo opravlja korektno, spoštljivo in tako, da ne moti svojih kolegov in 
drugih udeležencev na sejah, sestankih in drugih dejavnosti v okviru Državnega 
sveta. Državni svetnik govori spoštljivo in tako, da varuje ugled Državnega sveta. V 
razpravi se izogiba prepiru, izsiljevanju besede, motenju ali oviranju sogovornika. Ne 
spodbuja k nasilnim dejanjem, nestrpnosti in diskriminaciji in ne uporablja 
sovražnega govora ter izrazov ali izjav, ki bi lahko pomenile razžalitev.  
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11. člen 
Veljava 

 
Načela tega kodeksa mora državni svetnik upoštevati v času opravljanja funkcije tako 
pri neposrednem opravljanju funkcije kot tudi drugje. 
 
 
III. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
 

12. člen 
 

Kodeks začne veljati z razglasitvijo v Državnem svetu in se objavi na spletni strani 
Državnega sveta.  
 
 
          Mitja Bervar 
                predsednik 
 


