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ETIČNI KODEKS ČLANOV
GOSPODARSKO AKTIVNE STRANKE
Etični kodeks opredeljuje osnovne etične standarde in vrednote članov in članic
Gospodarsko aktivne stranke, ki si prizadeva zgraditi pravično in demokratično urejeno
družbeno skupnost.
Njeni predstavniki in njene predstavnice so zavezani delovati po temeljnih etičnih vodilih,
med katerimi izpostavljamo poštenost, odgovornost, strpnost in spoštovanje sočloveka.
Dolžni so slediti vrednotam demokracije in v političnem življenju delovati odgovorno ter
vedno le v skupno dobro. Svoje dolžnosti dosledno izražajo tudi v odnosu do narave in
okolja. Posebno pozornost posvečajo varovanju človekovega dostojanstva in pravic, boju
proti diskriminaciji, nestrpnosti in sovražnemu govoru.
Članice in člani stranke se ob včlanitvi v politično stranko zavežejo kodeks spoštovati. Če ga
kršijo, so iz stranke lahko izključeni. Enako se k spoštovanju določil kodeksa ob nastopu
mandata zavežejo politične funkcionarke in politični funkcionarji, ki jih je na funkcijo
predlagala Gospodarsko aktivna stranka, za pravično družbo, ki sicer niso njene članice
oziroma člani.
Etični kodeks vsebuje naslednjih dvanajst točk:
1. Delovanje Gospodarsko aktivne stranke temelji na širšem družbenem interesu po
doseganju blaginje na podlagi solidarnosti in socialne pravičnosti, izraženih v našem
programu. Njeni predstavniki in njene predstavnice so pri izvajanju tega programa
odgovorni neposredno državljanom, zato njihove interese in skupni družbeni interes
dosledno uveljavljajo tako v okviru stranke kot v širšem političnem življenju in jih sproti
preverjajo pri svojem članstvu in širše.
2. V procesu oblikovanja, predstavljanja in realizacije programa stranke, kakor tudi v
vsem nadaljnjem delovanju, so članice in člani odprti za pobude somišljenikov,
sodelovanje in povezovanje z najširšo civilno družbo in vsemi državljankami in
državljani. V svojih javnih nastopih vselej izkazujejo dostojanstven odnos do vseh
posameznic in posameznikov in sprejemajo različnost. Dialogu in iskanju konsenza,
če ta ne ruši načelnosti, posvečajo največjo pozornost.
3. V volilni kampanji in siceršnjem delovanju so člani in članice dolžni čim jasneje
prikazati program stranke, pri čemer iščejo podporo le s pomočjo argumentov. Prav
tako ne smejo pristati na kakršnekoli prijeme, ki bi vodili k zavajanju in negativni
kampanji. Do povezovanja s sorodnimi strankami lahko prihaja, če to dovoljujeta
programska sorodnost in zaveza etičnim normam.
4. Članice in člani stranke ne smejo biti članice in člani drugih strank, lahko pa so hkrati
članice in člani katerekoli nestrankarske civilne pobude ali gibanja, ki deluje skladno s
programom in vrednotami stranke. Članice in člani stranke tudi ne morejo postati tisti,
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ki so s svojim poprejšnjim političnim ali nepolitičnim delovanjem dokazljivo ravnali
etično ali moralno sporno.
5. V času svoje politične funkcije člani in članice ne smejo delovati za ozke koristi
posameznikov in posameznic, interesnih skupin ali za osebne koristi. Tako tudi ne
podpirajo oseb ali skupin, ki bi jim v zameno za usluge lahko posredno ali
neposredno koristile. V okviru svojega političnega dela tudi ne sprejemajo odločitev z
namenom koristiti lastnemu bodočemu poslovnemu življenju v javnem ali zasebnem
sektorju.
6. Če pri izvrševanju njihovih političnih obveznosti pride do prepletanja osebnih koristi s
splošnimi, so članice in člani o tem dolžni obvestiti pristojne organe v stranki, ki
ustrezno odločajo. Če članice in člani zunaj političnega udejstvovanja zasebno
ravnajo v nasprotju s temeljnimi etičnimi normami in s tem krnijo ugled stranke, so
lahko iz stranke izključeni.
7. Člani in članice stranke se zoperstavljajo kakršnemukoli podkupovanju ali korupciji in
ob tem sledijo mednarodni in slovenski zakonodaji.
8. Pri vsem svojem delovanju sledijo strokovnim pravilom finančne stroke in upravljajo z
javnim denarjem v skladu z vsemi predpisi. V času volilne kampanje morajo uskladiti
stroške in izdatke z upravnimi organi stranke ter jih tudi ustrezno javno dokumentirati.
9. Člani in članice stranke so dolžni naznaniti organom pregona vse nezakonitosti, ki so
jih odkrili pri opravljanju svojih političnih funkcij.
10. Predsednica oziroma predsednik ali predsedstvo stranke posvečajo skrbi za vrednote
še posebno pozornost. Ker je njihova politična odgovornost največja, v skladu s
statutom o vseh svojih odločitvah redno obveščajo organe in članstvo. Če v obdobju
med enimi in drugimi državnozborskimi volitvami podpora stranki pade za polovico
odstotnih točk, morajo predsednica oziroma predsednik ali predsedstvo stranke
nemudoma ponuditi svoj odstop.
11. Za upoštevanje in izvajanje določb etičnega kodeksa je pristojen Izvršilni odbor
stranke. Ta med drugim preverja, ali posameznik oziroma posameznica, ki pristopa k
stranki, izpolnjuje določila iz njega, in na tej osnovi lahko pristopno izjavo zavrne.
Izvršilni odbor odloča tudi o izključitvi člana ali članice iz stranke. V postopku
izključitve mora Izvršilni odbor zagotoviti osebi, zoper katero teče postopek, da
pojasni svoje ugovore, če se z izključitvijo ne strinja. Zoper sklep je mogoča pritožba
Zboru članov stranke.

Sprejeto na Kongresu stranke 9. aprila 2015 v Spodnji Slivnici.
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