
Izbirna vsebina

Odgovornost je lastnost, ki temelji na 
spoštovanju dolžnosti. Volivci v demokratičnih 
državah izberejo svoje predstavnike, ti pa imajo 
odgovornost, da vodijo državo in delajo v 
dobro vseh državljanov in prebivalcev države. 
Svojevrstna odgovornost je tudi priznati napake, 
neznanje in nemoč. 
Naloga medijev je, da javnosti predstavi 
delovanje nosilcev javnih funkcij. Osebe, ki so 
politično izpostavljene, morajo tudi v zasebnem 
življenju delovati odgovorno. Mediji kdaj 
razkrijejo zgodbe, ki kažejo drugačno podobo 
znanih oseb. 

Odgovorno in neodgovorno 
ravnanje izvoljenih predstavnikov 
državljanov

Znane osebnosti in politiki so pogosto tarča 
medijev. Ti se zanimajo za njihovo javno 

delovanje, zelo pogosto pa tudi za njihovo 
zasebnost. 

Neprimerno 
obnašanje odneslo 
britanskega 
obrambnega 
ministra 
1. november 2017   

London – Britanski obrambni mi-
nister Michael Fallon je le nekaj 

dni po objavi zgodbe o njegovem 
domnevnem neprimernem vedenju 
do žensk, ki je temeljila na več kot 
petnajst let starem incidentu, v kate-
rega je bila vpletena znana britanska 
novinarka, nepričakovano sporočil, 
da odstopa s položaja.

V odstopnem pismu je zapisal, da 
njegovo obnašanje v preteklosti ni 
dosegalo visokih standardov, ki se 
jih pričakuje od pripadnikov britan-

ske vojske, in poudaril, da je prav, 
da britanski parlament posveti več 
pozornosti primerom nadlegovanja 
žensk, ki so v zadnjih dneh odmevali 
v britanski politiki.

V britanskem parlamentu ima etični 
kodeks že dolgo tradicijo. Etični ko-
deks zajema pravila obnašanja, obla-
čenja, govorjenja za poslance. 

Nekatere interesne skupine in dr-
žavne institucije (na primer komisi-
ja za preprečevanje korupcije) tudi 

slovenske poslance opozarjajo, naj 
sprejmejo etični kodeks v slovensko 
zakonodajo.

(Vir: https://ww w.delo.si/svet/evropa/nepri-
merno-obnasanje-odneslo-britanskega-ob-
rambnega-ministra.html)

Michael Fallon je sporočil, da odstopa 
s položaja zaradi petnajst let starega 
incidenta z znano novinarko
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SLOVARČEK

davčna utaja
nezakonito izogibanje plačilu 

davkov

korupcija
kršitev uradnih oseb, ki 
za svoje delo zahtevajo, 
pričakujejo ali sprejmejo 

koristi zase

RAZISKUJ
1. Poišči tri primere odgovornih in neodgovornih ravnanj 

izvoljenih predstavnikov državljanov. 

2. Dejanja, ki si jih navedel pri točki 1, med seboj primerjaj in 
zapiši, zakaj si nekatera dejanja opredelil kot neodgovorna.

3. Razišči, kako se slovenski mediji odzivajo na novice 
o neodgovornih ravnanjih. Poišči primer novice 
o neodgovornem ravnanju v Sloveniji izvoljenih 
predstavnikov državljanov.

4. Razmisli, ali je prav, da javnost delovanje izvoljenih 
predstavnikov ocenjuje tudi po njihovih preteklih dejanjih, 
ki so jih storili, še predno so bili izvoljeni. 

Afera Gürtel: 
Dolgoletne 
zaporne kazni 
za podkupljive 
španske politike

Največja korupcijska afera 
v času demokratične Španije

24. maj 2018 ob 18:51

Špansko sodišče je po največji 
preiskavi politične korupcije v 
demokratični zgodovini na dolgo-
letne zaporne kazni obsodilo več 
nekdanjih članov vladajoče ljud-
ske stranke (PP).

Vrhovno sodišče v Madridu je 
v povezavi z afero Gürtel, v ka-
teri so nekdanji politiki PP med 
letoma 1999 in 2006 prejeli mili-
jonske podkupnine v zameno za 
donosne pogodbe, danes obsodilo 
29 od skupno 37 obtoženih.

(…) Policija je v sredo zaradi 
domnevne davčne utaje in korup-
cije aretirala nekdanjega minis-
trskega predsednika Valencie in 
nekdanjega španskega ministra 
za delo Eduarda Zaplano, ki vse 
očitke zavrača.

(Povzeto po: https://www.rtvslo.si/svet/
afera-guertel-dolgoletne-zaporne-kazni-za-
podkupljive-spanske-politike/456014)

Luis Barcenas, blagajnik španske 
Ljudske stranke ob prihodu na 
sodišče. 

Zaradi afere Gürtel je španski parlament 
junija 2018 izglasoval nezaupnico vladi, 
ki jo je vodil predsednik Ljudske stranke 
Mariano Rajoy.
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