
NAGOVOR GDP JANKA GORŠKA OB OTVORITVI MEDNARODNEGA SEMINARJA O 
ČLOVEKOVIH PRAVICAH, POLICIJSKI ETIKI IN INTEGRITETI  (Brdo pri Kranju, 12. april 2011) 

 
Spoštovani predsednik Komisije za preprečevanje korupcije gospod mag. Goran 
Klemen čič! 
 
Cenjeni direktor Policijske akademije gospod Anton Vozelj! 
 
V veselje mi je, da lahko danes med nami pozdravim tudi spoštovane predstavnike CEPOL-a 
in Frontexa!  
 

* * * 
 
V zadnjem času se veliko govori o spremenjenih družbenih razmerah po vsem svetu. 
Gospodarska kriza, ki je zajela velik del sodobnih družb, čedalje bolj postaja tudi kriza 
vrednot. V takšnih negotovih razmerah je prav vsak človek, ki je obremenjen z eksistenčno 
stisko, dovzeten tudi za krizo lastne integritete. Na mestu so vprašanja, katere vrednote so v 
tem času najpomembnejše. Katere vrednote bi morali postaviti na prvo mesto in se zanje 
boriti, da postanejo absolutna smernica v razmišljanju in vedenju posameznika, predvsem pa 
v njegovem odnosu do drugih ljudi. 
 
Opredeliti, kaj je dobro in kaj slabo, kaj je sprejemljivo in kaj presega etična načela, je 
pogosto zahteven zalogaj tudi za še tako napredno in demokratično družbo. Na ramenih 
policista, ki je zaradi narave svojega dela pogosto primoran poseči v človekove pravice in 
svoboščine, pa je dilema o tem, kaj je prav in kaj ne, včasih takšna, kot bi nosil težo celega 
sveta.  
 
V nenehnem iskanju ravnotežja med učinkovitim izpolnjevanjem svojih nalog ter 
spoštovanjem človekove osebnosti in njegovega dostojanstva, so policisti in policistke 
pogosto postavljeni v nezavidljiv položaj. Upoštevati morajo zakonske določbe, strokovne 
smernice, zahteve vodstva, pričakovanja javnosti in nenazadnje tudi lastna prepričanja. Ob 
vsem tem pa se od njih upravičeno pričakuje, da bodo v izrednih, stresnih situacijah ravnali 
tudi etično. 
  
Verjemite mi, da se policisti vseh teh zahtev dobro zavedajo in jih spoštujejo. Vendar pa je, 
roko na srce, etično vedenje pogosto odvisno tudi od posameznikove osebnosti in njegove 
osebnostne integritete. Policijska etika ne bi smela biti prepuščena vsakokratni presoji 
posameznika. Delo, ki ga opravljamo, nam je namreč zaupano z upravičenim pričakovanjem, 
da ga bomo sprejeli z najvišjo možno odgovornostjo in dovzetnostjo za stisko ljudi. Zato 
mora biti tudi nekaj tako neoprijemljivega, kot je etika, postavljeno v oprijemljiv okvir. 
 
Ravno zato in tudi zaradi še močnejšega ozaveščanja o našem poslanstvu smo leta 2008 v 
slovenski policiji prenovili kodeks policijske etike, ki sedaj postaja vzorčni model za 
oblikovanje kodeksov različnih služb v javni upravi. A je treba poudariti, da je kodeks, brez 
spremljajočih prizadevanj za njegovo uveljavitev, le črka na papirju. Če ga ne 
implementiramo v svoja ravnanja, potem nismo dosegli ničesar. Institucija smo namreč 
ljudje. In organizacijska etika je pravzaprav etika ljudi, ki so v tej organizaciji zaposleni. Od 
nas je odvisno, ali bodo besede na papirju našle svoje mesto tudi v realnih situacijah, ali pa 
bodo ostale le pojmi, ki jih najdemo v slovarju, in del nagovorov ob otvoritvah različnih 
konferenc. 



 
V želji, da bi krepitev osebnostne in organizacijske integritete uredili sistemsko, smo letos, po 
uspešno končanem večletnem projektu, ustanovili tudi poseben odbor za etiko in integriteto. 
Zavedamo se namreč, da zakonito in strokovno delo policije že dolgo ne zadoščata več. 
Moramo ga oplemenititi z dodanimi vrednostmi. Za učinkovito uresničevanje poslanstva 
policije je potrebna visoka stopnja integritete! Da bi jo dosegli, pa je treba o njej ves čas 
govoriti, jo spodbujati, posredno in neposredno, jo negovati in razvijati. Predvsem pa je treba 
ustvariti takšno delovno okolje, ki bo za posameznika spodbudno, ki bo krepilo dobre 
medosebne odnose in zaupanje med sodelavci.  
 
Spoštovani! Rad poudarim, da se etika in integriteta začnta na vrhu – pri tistih, ki moramo biti 
svojim kolegom za zgled! Etičnega vedenja ne moremo ukazati, lahko pa mu damo 
zasluženo vrednost s svojimi dejanji in ga tako spodbudimo tudi pri drugih. Le tako bomo 
lahko učinkovito opravljali svoje naloge ob dolžnem spoštovanju človekovih pravic, 
posameznkove osebnosti in njegovega dostojanstva! 
 
Hvala! 
 
 


